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طلیعه:
هشت سال دفاع مقّدس ملّت مسلمان و شریف ایران و مجاهدات همیشه ماندگار 
رزمندگان اسالم، با همة فراز و نشیب هایش، به خلق فرهنگی غنی منجر شد که به 

عنوان »فرهنگ مقاومت و پایداری« شناخته می شود.
در سایة فرهنگ مقاومت و پایداری، فرهنگ شهادت طلبی و ایثار به واسطة ریشه 
و خاستگاه تاریخی خود، نوعی فرهنگ دینی است که می تواند نسخة شفابخشی 
برای حفظ آرمان و ارزش های انقالب اسالمی و تمامّیت ارضی کشور در مقاطع 
و  یافته ها  باشد.  خارجی  و  داخلی  دشمنان  مختلف  دسایس  عصر  در  و  گوناگون 
واقعیت شگرف است که  این  بیانگر  تاکنون  از صدر اسالم  تاریخی  دستاوردهای 
فرهنگ شهادت طلبی گوهر گران سنگی است که به عنوان کارآمدترین و مؤثرترین 

عنصر در پیشبرد اهداف واالی اسالم و قرآن مطرح بوده است.
فرهنگ شهادت طلبی یعنی خداباوری و خدامحوری، ایمان به معاد، اعتقاد راسخ 
بر حّقانّیت اسالم ناب محّمدی)ص(، ایستادگی در مقابل دشمنان، ایثار و فداکاری 
تبّری،  و  تولّی  تجلّی  جهاد،  شوق  اسالم،  مبین  دین  ماندگار  میراث  حفظ  جهت 

خستگی ناپذیری و اعتقاد به اِحدی الُحسنین )پیروزی یا شهادت در راه خدا(.
شهدا انسان های وارسته و به خدا پیوسته ای بودند که فرهنگ شهادت را خلق 
کردند و زندگانی شهیدان، یعنی آنان که در کوران حوادث و مصائب و در مصاف با 
ابتالئات و آزمایش های الهی با اقتدای به سرور و ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل 
خاصی  مفهوم  و  معنا  دنیا  روزة  چند  حیات  به  و  آمدند  بیرون  سربلند  الحسین)ع( 
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بخشیده اند، همراه با وصّیت نامه های وزین و عبرت آموزشان، بسیار خواندنی است. 
مطالعة زندگانی شهیدان هم موجب گسترش ابعاد روحی و فکری مان خواهد شد و 
هم با سیری در احوال شان خواهیم توانست به کشف سیمای حقیقی آن آرمیدگان 
در جوار حق نائل گردیم و راهی را که رفته اند را بشناسیم تا آن را چراغ راه و الگوی 

خود قرار دهیم.
خدای بزرگ و مهربان را با تمام وجود شاکریم که این توفیق را نصیب ما فرمود 
تا بخش دیگری از معارف واالی شهدای شهرستان آران و بیدگل را در قالب جلد 

پنجم کتاب »طائران قدسی« تقدیم نماییم.
در این مجموعه نیز همانند چهار جلد قبلی، یادنامة یک صد شهید اعم از زندگی نامه 
و وصّیت نامه آنان به زیور طبع آراسته شد. امید که این کوشش اندک، موجب قبول 
درگاه حضرت حق باشد و اسباب فعالیت آن ملکوتیان و رضایت خانواده های معّظم 
مّنان مسئلت  از خداوند  آورد.  فراهم  را  ما  شهیدان شهرستان عزیز و والیت پرور 
می نماییم. تا توفیق تدوین جلدهای بعدی را نیز نصیب ما درماندگان وادی حیرت 

و شیدایی بر جای ماندة از کاروان شهیدان عطا فرماید، إن شاء اهلل. 

                                        مجمع رزمندگان ثاراهلل شهرستان آران و بیدگل
                                                                 بهمن 91
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علیرضا آبیاری بیدگلی

نام پدر: علی عباس
تولد: 1345/1/1

شهادت: 1361/8/18
محل شهادت: عین خوش  

عملیات: محرم
عضویت و شغل:  بسیجي – کارگر

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادی)ع( بیدگل
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علیرضا در روز اّول فروردین 1345 مصادف با عید سعید فطر در بیدگل به دنیا آمد.
به علّت مشکالت مالی خانواده، در سال دّوم راهنمایی ترک تحصیل نمود و به 

عنوان کارگر در کارخانة حریربافی کاشان مشغول کار شد.
مقارن با دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، علی رغم سّن کم، در ابتدای سال 
1361 برای پیوستن به صفوف رزمندگان، در بسیج مشغول گذراندن آموزش نظامی 
شد و پس از طی یک دورة آموزش نظامی در اصفهان، در تیر 1361 به جبهة جنگ 
بازوی چپ  ناحیة  از  اعزام شد. وی در عملیات رمضان )شلمچه( شرکت نمود و 

مجروح و در بیمارستان اراک بستری شد.
پس از بهبودی نسبی مجّدداً به جبهه نبرد اعزام و در عملیات محّرم )عین خوش( 
شرکت نمود که بعد از شرکت فّعال در این عملیات ، در روز سه شنبه 1361/8/18 

به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید علیرضا آبیاری بیدگلی:

- خدایا! مرا از بالی غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق وجودم را ببینم و 
جمال زیبای تو را مشاهده کنم.

- اینجانب به فرمان امام که فرمودند جبهه های جنگ را خالی نکنید، احساس 
مسئولیت کردم و به سوی جبهه ها حرکت کردم و به این عمل افتخار می کنم تا با 

چند قطره ی خون خود مانعی را از سر راه انقالب بردارم.
- ملّت شهیدپرور! گوش به فرمان امام و رهبر انقالب باشید. اکنون که به برکت 
رهبری امام خمینی و خون شهدای عزیزمان، درخت انقالب اسالمی نمایان شده 
و در دل اّمت اسالم ریشه دوانیده، مستکبران دیگر توان مقابله با سیل خروشان 

انقالب را ندارند.
- قدر انقالب را بشناسید و آن را با تمام جان پاس دارید.

- ای جوانانی که در خواب غفلت فرو رفته اید ! چشمان خود را باز کنید؛ ببینید کجا 
هستید و چه کار می کنید؟ ای کارگران تا آن جا که می توانید تالش کنید.

برابر  با فکر خود در  برابر قدرت ها است.  بزرگ در  چرا که کارخانه یک جبهة 
آمریکا و... استقامت کنید.

- ای مادر مهربان و پدر گرامی! خدمت شما سالم عرض می کنم و از شما تشّکر 
می کنم. مادر مهربانم! به بزرگی خود مرا حالل کنید و مرا ببخشید.

- خواهران و برادر مهربانم ! با تالش و کوشش، این انقالب را یاری کنید.
- اگر لیاقت شهادت پیدا کردم، بر شهادت من گریه نکنید و امام را دعا کنید.

امضا: 1361/4/16
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احسان ارباهیمی نوش آبادی
نام پدر: اسماعیل
تولد: 1343/1/2

شهادت: 1361/4/24
محل شهادت: شلمچه

عملیات:  رمضان
عضویت و شغل: بسیجي – دانش آموز

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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به  پا  اوج خفقان رژیم منحوس و مخوف پهلوی،  احسان در سال 1343 و در 
عرصة گیتی نهاد. 

آن روز، نوش آباد شاهد والدت طفلی بود که سیمایش حکایت یاران بدر، اُحد و 
خندق را داشت و در جبینش، نور حسینی و غیرت عّباس می درخشید.

این کودک پس از طی دوران خردسالی در دامان مادری عفیف و مهربان، در سّن 
شش سالگی وارد دبستان شهید ناصر فکری شد و همواره در کار کشاورزی، یار و 

مددکار پدر عزیزش بود. 
او بعد از اتمام مقطع ابتدایی به مدرسة تقوی کاشان قدم نهاد و مجّدداً برای اتمام 

سال سّوم راهنمایی، مدرسة شهید احسان روحی نوش آباد را برگزید. 
وی که از روحی لطیف و سرشار برخوردار بود، در همة صحنه های اجتماعی و 
انقالبی حاضر شده و برای ادامة تحصیل در مقطع متوسطه نیز به کاشان هجرت کرد.

احسان با انتخاب رشتة تجربی، سال اّول را در دبیرستان محمودیه، همراه با ایفای 
نقش الهی خود در انقالب اسالمی آغاز کرد و با اعتقادات ناب برگرفته از تعالیم 

اسالمی، در تمامی صحنه ها حاضر شد. 
با سرنگونی رژیم پادشاهی، سال دّوم دبیرستان را تا پایان دوران متوسطه، در 

دبیرستان امام خمینی)ره( ادامه داد. 
اسالمی  انجمن  به  ملحق  شدن  با  و  درآمد  بسیج  به عضوّیت  در سال 1360، 

نوش آباد، وظایف اجتماعی خود را شدت بخشید. 
احسان در اوج حماسه های رزمندگان، هر روز شاهد شهادت دوستان و یاران بود 
و با حالتی خاص می گفت: »نمی توان تحّمل کرد که هر روز شاهد تشییع جنازة 

شهیدان باشیم و این جا بی تفاوت بوده، خود را به جبهه نرسانیم«.
وی که بی صبرانه در انتظار لحظة دیدار موال و مقتدای خود بود، دیگر صبر نکرد و 
در حالی که دّومین امتحان از ثلث دّوم سال چهارم دبیرستان را پشت سر می گذاشت، 
در تاریخ 1361/2/3، برای آموزش رزمی به اصفهان عزیمت کرد و بالفاصله پس 

از اتمام دوره، به جبهة دارخوین اعزام شد . 
در مّدت شصت روزی که در جبهه بود چهره اش ، چنان نورانی و ملکوتی شده 
عملیات گستردة  در  از حضور  این که پس  تا  او عشق می ورزیدند  به  بودکه همه 
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»رمضان« با رمز »یا صاحب الّزمان ادرکنی«، سرانجام در تاریخ 1361/4/24، به 
آرزوی دیرینة خود که شهادت و لقای حق بود، رسید و عارفانه به مقام قرب الهی 

و جوار ابدی ملحق شد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
 

فرازي از وصیّت نامه شهید احسان ابراهیمی نوش آبادی:

- یکی از افتخارات من، حضور در جبهه است زیرا به آرزوی دیرینه ام که دفاع 
امیدوارم خداوند مرا در صف  نائل شدم و  از اسالم و فداکاری در راه حق است ، 

جهادکنندگان در راهش قرار دهد.
- امیدوارم که بتوانم یک سرباز برای اسالم و حضرت مهدی)عج( باشم.

- جان من عزیزتر از جان علی اکبر امام حسین)ع( نیست و همان جمله ای را می گویم 
که موالیم سّیدالشهداء)ع( فرمود: »دین محّمد)ص( سرافراز و سربلند نمی گردد، مگر با 

کشته شدن من، پس ای شمشیرها مرا دربرگیرید«. 
- ای پدر و مادرم وقتی که اسالم عزیز در خطر است، باید خون داد و آن را 

آبیاری نمود.
- برای شما در قبال این که اگر لیاقت شهادت را پیدا کردم، صبر و استقامت را 
مسئلت می نمایم و آرزو دارم که با صبر، مشت محکمی بر دهان ضدانقالبیون بزنید. 

- امیدوارم که بتوانم یک سرباز برای اسالم و حضرت مهدی)عج( باشم. 
- یکی از افتخارات من، حضور در جبهه است؛ زیرا به آرزوی دیرینه ام که دفاع 
امیدوارم خداوند مرا در صف  نائل شدم و  از اسالم و فداکاری در راه حق است، 

جهادکنندگان در راهش قرار دهد.
- آن گاه که اسالم در خطر است، باید خون داد و آن را یاری نمود. 
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غالمرضا احمدی محّمدآبادی 
نام پدر: زین العابدین

تولد: 1347/3/10
شهادت: 1364/6/18
محل شهادت: اُشنویه

عملیات:  قادر
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي روستای علی آباد کویر آران و بیدگل
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غالمرضا در دهم خرداد 1347 در شهرستان کاشان و در خانواده ای متدین، پا به 
عرصة گیتی نهاد.

او از اوان کودکی همراه با اولیای گرامی اش در جلسات مختلف مذهبی ، قرائت 
و آموزش قرآن مجید و هم چنین مجالس عزاداری حضرت امام حسین)ع( شرکت 

می کرد.
غالمرضا عشق به جهاد، مبارزه و شهادت در راه دفاع از حریم والیت و ارزش های 
الهی و انسانی را از زمان طفولّیت در جان و روح لطیفش مستحکم نمود؛ به گونه ای 

که خود را برای جهادی عظیم در آیندة نزدیک آماده ساخت.
وی پس از اتمام دوران ابتدایی، در حالی پای به مدرسه راهنمایی گذاشت که اوج 

انقالب اسالمی ایران به رهبری حضرت امام)ره( بود. 
غالمرضا عشق به والیت و رهبر انقالب اسالمی را با شرکت در راهپیمایی ها و 
پخش اطالعیه های امام به ظهور رسانید و پس از پیروزی انقالب اسالمی در پایگاه 
بسیج، در حّد توان خود، نسبت به پاسداری از نظام اسالمی تالش و کوشش نمود.

دوران دفاع مقّدس، آغاز حماسه های جاویدان این شهید گران قدر بود. وی پس از 
حضور در دبیرستان امام خمینی)ره( و انتخاب رشتة تجربی، مشغول تحصیل گردید. 
اّما گویی روح بلند و سازش ناپذیر این نوجوان، به مکان دیگری تعلّق داشت و آن 
فضای روحانی و شهادت طلبی دانش آموزان دبیرستان و باالخص هم کالسی هایش 
موجب شد، پس از اتمام پایة دّوم تجربی، دیگر نتواند در مدرسه بماند. لذا به حسب 
تکلیف و به فرمان امام خمینی)ره(، پس از امتحانات خرداد 1364 عازم جبهه های 

غرب کشور شده و هم چون یک بسیجی مخلص مشغول خدمت شد. 
ایجاد  غالمرضا  در  عجیبی  تحّول  دوست،  وصال حضرت  و  شهادت  به  عشق 
کرده بود. این نوجوان که سال ها قبل با امام و مقتدایش پیمان بسته بود، سر از پا 
نمی شناخت و سرانجام پس از سه ماه حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل، در 
عملیات »قادر« در تاریخ 1364/6/18، به خیل عظیم شهیدان انقالب اسالمی و دفاع 
مقّدس پیوست و روحش که جلوه ای از انوار تابناک الهی شده بود، از سرزمین اُشنویه 
در غرب کشور به آسمان ها عروج کرد. او در جوار موال و امام خویش، حضرت امام 
حسین)ع( به میهمانی و هم جواری شهیدان سرافراز مفتخر گردید و پس از حدود پنج 
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فرازي از وصیّت نامه شهید غالمرضا احمدی محّمدآبادی:

از  انقالب و نظام، تبعیت محض  - عزیزان! بهترین راه برای حفظ ارزش های 
اگر  می باشد.  بی نظیر،  این شخصیت  خمینی،  امام  همه،  رأس  در  و  فقیه  والیت 
روزی توانستیم این والیت و تبعیت را در جان و روح خود تثبیت نماییم، آن روز 
هیچ دشمنی جرئت تجاوز به این مرز و بوم را حتی در فکر خود ایجاد نخواهد کرد.

سال، پیکر مقّدسش به وطن بازگشت و طی مراسم باشکوهی به خاک سپرده شد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد





27

رضا افتادگان بیدگلی
نام پدر: حسن

تولد: 1342/5/1
شهادت: 1361/5/7

محل شهادت: شلمچه
عملیات:  رمضان

عضویت و شغل: بسیجي – دانشجو
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادی)ع( بیدگل
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رضا در اّول مرداد 1342 در بیدگل متولّد شد. وی پس از طی مراحل کودکی، عازم 
مدرسه شد. او بعد از اخذ دیپلم تجربی، در دانشسرای تربیت معلّم قبول شد ولی 
شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باعث شد که درس را رها کند و برای خدمت 
به محرومین جامعه از سوی جهادسازندگی عازم چابهار )سیستان و بلوچستان( شود.

مّدتی در بخش پیرسهراب چابهار مشغول خدمت به محرومین بود که در تاریخ 
1360/8/12 تصمیم گرفت به همراه دیگر دوستان خود از آن جا عازم جبهة جنگ 

علیه صدام متجاوز در منطقه سوسنگرد و بستان شود.
از این که احساس می کرد خانواده عالقه مند به ادامه تحصیل او در دانشسرای 
تربیت معلّم بودند، در نامه ای خطاب به آنان گفت: »اگر منظور، تحصیل علم و اخالق 
است انسان باید آن را در جبهه بیاموزد؛ انسان در جبهه ساخته می شود«. پس از 
پایان مأموریت، مّدتی را در دانشسرا مشغول تحصیل شد و نزدیکی امتحانات بود که 
حضرت امام خمینی در پیامی خطاب به جوانان نیاز جبهه را به نیرو اعالم فرمودند 
که این شهید، امتحانات پایان ترم را رها کرد و داوطلبانه در تاریخ 1361/4/28 

عازم جبهه شد.
به   1361/5/7 شنبه  پنج  در شب  )شلمچه(،  رمضان  عملیات  در  از شرکت  بعد 

شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید رضا افتادگان بیدگلی:

- خداوندا! شاهد باش که برای یاری دین تو با این کوله بار پر از گناه به سوی تو 
می آیم. مرا ببخش، امیدوارم با ریختن خون ناچیز خود رضای تو را به دست آورم. 

- پدر و مادرم! ناراحت نباشید که بهترین دوران زندگی خود را می گذرانم. این 
موفقیت ها همیشه و برای هر کسی به وجود نمی آید، انسان باید لیاقت حضور در 

جبهة دفاع از کشور را پیدا کند.
- سالم بر تو ای علی اکبر امام حسین)ع( که چنان شور شجاعت و شهادت را در 

دل جوانان ما قراردادی! ... سالم بر تو ای رهبر انقالب اسالمی امام خمینی! ...
- آری! حزب اهلل از مرگ نمی هراسد، بلکه به این مردن ها افتخار می کند.

- مردم شهیدپرور! اگر می خواهید در نزد خدا افتخار جاویدان پیدا کنید، از والیت 
فقیه اطاعت مطلق داشته باشید.

- پدر و مادرم! مبادا از نبودن جسم بی ارزش من در این دنیا کوچک ترین ناراحتی 
به خود راه دهید، عاقبت همه به سوی او می رویم.

- پدر، مادر، خواهر و برادرانم! عروسی من در جبهه و عروس من شهادت است 
که صدای غّرش توپ و گلولة دشمن، عقد مرا خواهند خواند ... إن شاء اهلل همه در 

راه اهلل قدم بردارید و دست از امام و رهبرتان برندارید.
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احمد اقبالی نوش آبادی
نام پدر: عبّاس

تولد: 1337/9/1
شهادت: 1361/3/3

محل شهادت: خرمشهر
عملیات:  بیت المقّدس

عضویت و شغل: بسیجي
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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احمد در اّول آذر 1337 در نوش آباد به دنیا آمد. پدرش کشاورز و مادرش قالیباف 
بود. او اهل ورزش بود و در دوران جوانی اش فوتبالیست خوبی بود.

دوران خدمت سربازی اش مصادف با اواخر حکومت شاه بود که در همان اّیام در 
فعالیت های علیه شاه شرکت می کرد.

او از اعضای فّعال شورای محلّه بود و در خدمت به مستمندان بسیار پرتالش و 
مخلصانه بود. با این که متأهل و دارای زندگی بود ولی بیش تر اوقاتش را صرف 

خدمت به مردم می کرد.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در اوایل سال 1361 به جبهه اعزام و 
در عملیات بیت المقّدس شرکت نمود و در همان عملیات در تاریخ1361/3/3 یعنی 

روز آزادسازی خرمشهر سرفراز به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید احمد اقبالی نوش آبادی:

- پدر، مادر، همسر، خواهران و برادرانم! شما که در تشییع جنازه ام شرکت کرد  
اید، از شما می خواهم پیرو والیت فقیه باشید و یک لحظه از آن جدا نشوید.

- برادران، همه با هم باشید و به ریسمان الهی چنگ بزنید و به مثل یک خانواده 
باشید و از روحانّیت مبارز و مکتبی جدا نشوید.

- اینجانب وظیفة شرعی خود دانستم که به میدان جنگ علیه متجاوزین اعزام 
شوم و تا آن جا که جان دارم برای اسالم و قرآن و ناموسم دفاع کنم.

- همسر عزیزم! وقتی به درجة رفیع شهادت رسیدم، فرزندم ابوالفضل را لباس 
شاد بپوشان.

- پدر، مادر، همسرم، برادران و خواهرانم! اگر در طول زندگی ام از فرمان شما 
سرپیچی کرده ام و با شما تندی کرده ام، مرا از لطف و َکَرم تان ببخشید.

- ای عزیزانم! زندگی یک کالس درس بیش نیست که انسان دیر یا زود باید 
امتحان خود را پس بدهد. من برای نابودی دشمنان متجاوز، داوطلب به جبهه رفتم 
شاید موقع امتحان فرا رسیده باشد، اگر شما را تنها گذاشتم مرا ببخشید. باز تکرار 

می کنم از روحانّیت جدا نشوید.
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نام پدر: غالمرضا
تولد: 1345/1/1

شهادت: 1364/7/15
محل شهادت: غرب کشور )خّط پدافندی(

عضویت و شغل: سرباز سپاه
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده عبداهلل)ع( ابوزیدآباد

ّتیمور )عبد الله( اقبالیان
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تیمور در اّول فروردین 1345 در شهر ابوزید آباد به دنیا آمد. وی تحصیل خود را تا 
پایان دوره ابتدایی ادامه داد و برای کمک به خانواده به شغل کشاورزی پرداخت و 
گاهی نیز به شغل کارگری در امور شیشه بری و نّقاشی ساختمان هم می پرداخت. 

دوران جنگ داوطلبانه عازم جبهه نبرد شد و در همان مرحله اّول، از ناحیه پا به 
شدت مجروح و در بیمارستان شهید چمران شیراز بستری شد.

به علّت مجروحّیت، از خدمت سربازی معاف شد ولی آرام نگرفت و مّدتی بعد به 
عضوّیت جهادسازندگی درآمد و در قسمت انتظامات آن مشغول خدمت شد. او عضو 

فّعال انجمن اسالمی روستا هم بود.
پس از مّدتی به عضوّیت سپاه درآمد و از این طریق راهی جبهه های جنگ شد. 
او ماه ها در میدان جنگ با متجاوزین بعثی جنگید و مجّدداً از ناحیه گردن و سینه 
مجروح شد تا این که در تاریخ 1364/7/15 در منطقه کردستان )ارتفاعات هزار قلّه( 

از ناحیه سر به شدت مجروح و به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید تیمور)عبداهلل( اقبالیان:

- من چون دفاع را واجب دانستم، برای یاری حسین زمان و دفاع از خاک پاک 
وطن عزیز و دفاع از ناموس، به جبهه های نبرد شتافتم.

- شهادت میوه ای است که نمی توان آن را کال و نارس از درخت چید. من به 
سوی محبوبم می روم تا شما زنده باشید.

- هرگز امام خمینی، رهبر جهانی را تنها نگذارید، چون خودتان گفته اید ما اهل 
کوفه نیستیم، حسین تنها بماند، حسین زمان را یاری کنید.

- خداوند به شما مؤمنین وعده ای داده است که روزی بر کفر پیروز خواهید شد 
و پرچم حزب اهلل در جهان به اهتزاز درمی آید.

تا  باشم  مادرم  برای  پرثمر  نتوانستم درختی  مادرم خجل هستم که  نزد  - من 
در آینده از ثمر من جامعه استفاده کند. از مادرم طلب عفو می کنم. مادرجان! دلم 
می خواهد در شهادت من خرسند باشید و خوشحال باش از این که فرزندت را در 

راه خدا دادی که باعث افتخار و سرافرازی من و تو در روز محشر است.
- پدر مهربان! زحمت هایت را فراموش نمی کنم، دلم می خواست بزرگ که شدم 
به تو کمک کنم ولی خودت بهتر می دانی که من برای یاری حسین زمان به جبهه 
اعزام شدم . به بزرگی ات مرا ببخش. اگر من در راه خدا رفتم امام حسین)ع( هم 

علی اکبرش را در راه خدا داد. تا آخرین قطره خون امام را یاری کنید.
- من از ملّت ایران می خواهم اگر همه کشته شدید و حتی یک نفر هم باقی بماند، 
آن یک نفر سینه سپر کند و تسلیم دشمن نشود، چون مؤمنین فقط تسلیم خدایند.
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صطفی امیدی بیدگلی م

نام پدر: حسن
تولد: 1342/6/27

شهادت: 1362/5/1
محل شهادت: پیرانشهر

عملیات:  والفجر2
عضویت و شغل: بسیجي – معلّم

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادی)ع( بیدگل
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مصطفی در بیست و ششم مهر 1342 متولّد شد. وی شش ساله بود که وارد 
دبستان شد. مصطفی ضمن تحصیل، همواره در کارهای منزل، پدر و مادرش را یاری 
می کرد و از آن جا که رنج های خانواده را به خوبی درک می کرد، بدون آن که کسی 
او را مجبور کند، در تعطیالت به قالیبافی مشغول می شد. پس از اتمام دوره دبستان، 
وارد مدرسه راهنمایی شهید خدمتی)نظام وفا( شد. در این مقطع از تحصیالت بود 

که در جلسات مذهبی دانش آموزان حضوری فّعال داشت. 
ورودش به دبیرستان با تظاهرات علیه رژیم منحوس پهلوی مقارن شد و همانند 

بسیاری از جوانان، در راه اندازی تظاهرات نقش بسزایی داشت.
از خصوصیات اخالقی او که زبانزد خاص و عام بود، خلق و خوی پسندیده همراه 

با تبّسم و سکوت او بود. به ندرت ناراحت می شد و فردی با گذشت بود. 
وقتی که امام فرمان داد جوانان در برداشت محصوالت کشاورزی به کشاورزان 
کمک کنند مصطفی هم عازم دشت و صحراها شد و در هوای گرم و مشّقت آور 

همراه دیگر دانش آموزان به کشاورزان کمک می کرد.
فعالیت  فرهنگی  کارهای  در  و  داشت  غیردرسی  مطالعه کتب  به  زیادی  عالقه 
می کرد و به همین علّت در انجمن اسالمی دبیرستان یکی از فّعالین آن به شمار 

می رفت.
وقتی دیپلم گرفت، یک سال از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشته بود. تا 
قبل از این که به جبهه اعزام شود، همراه دیگر رفقایش به دیدار خانواده های شهدا 
و جانبازان می رفت. عشق و عالقه وافرش به نظام جمهوری اسالمی و دفاع از آن 
باعث شد که برای اّولین مرتبه به سیستان و بلوچستان اعزام و در جهادسازندگی 

مشغول شود. 
پس از مّدتی برای ثبت نام در تربیت معلّم و دریافت دفترچه خدمت سربازی به 
آغوش گرم خانواده برگشت و پس از انجام امور اداری و استخدامی خود، به فکر 
حضور در بین رزمندگان جبهه های نبرد بود و روح پرخروشش آرام نگرفت. از این 
رو به پادگان آموزشی معرفی و پس از گذراندن دوره آموزشی به جبهه اعزام و در 
عملیات بیت المقّدس شرکت کرد و در این عملیات مجروح شد که پس از بهبودی 

  نسبی مجّدداً به جبهه اعزام و در عملیات والفجرمقّدماتی شرکت کرد.
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نیمه دّوم ماه مبارک رمضان بود که از طرف بسیج برای اعزام به جبهه اعالم 
همگانی شد. ایشان هم با خیل بسیجیان به جبهه اعزام و در حالی که می رفت تا با 
پاکسازی میادین مین، راه را برای گردان های عمل کننده رزمندگان برای یورش به 
دشمن بعثی زبون باز کند، در تاریخ 1362/5/1 با ترکش خمپاره دشمن به آرزوی 

دیرینه اش که همان شهادت بود رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
 

فرازي از وصیّت نامه شهید مصطفی امیدی بیدگلی:

- پیام من به دانش آموزان و محصلین عزیز این است که هرچه بیش تر به مطالعه 
بپردازید تا بتوانید در آینده هرچه بیش تر به اسالم و کشور اسالمی خدمت کنید و آگاه 
باشید که مبادا افراد منحرف و منافق شما را گول بزنند و خدای نکرده به انحراف 

بکشانند که این بزرگ ترین ضربه است که به اسالم وارد می آید.
از  باشم و  - پدر و مادر گرامی! گرچه خیلی دلم می خواست که در میان شما 
محّبت ها و دوستی های شما بهره مند شوم، لیکن اسالم به من اجازه نمی دهد که در 
خانه بمانم و کّفار به دین و کشور ما تجاوز کنند و امیدوارم که هم چنان که با رضایت 
کامل شما به جبهه آمده ام، اگر ان شاءاهلل به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت 
در راه خداست رسیدم؛ هیچ گونه ناراحتی به خود راه ندهید که موجب خوشحالی 
دشمن شود و با شادی و خوشحالی خود، ضربه ای محکم به دشمنان اسالم بزنید.

- معبودا! مرگ مرا شهادت در راه خود قرار بده و مرا از گمراهی نجات بده.
و  صداقت  دوستان،  به  ائمه؛  و  پیامبران  راه  شناختن  آگاهی  من  به  محبوبا!   -
بردباری و به مادرم، صبر فاطمه گونه)س( و به پدرم، پایداری و بردباری علی گونه)ع( 
و به برادرانم، مقاومت و به خواهرانم، پیام رسان خون شهیدان همانند زینب)س( و به 
خویشان و آشنایان، شناخت و بینشی که راه را از چاه بشناسند و به مردم، شناختی 
که دست از وحدت خود برندارند و به مسئولین مملکت ما تعهد و به همه و همه 

ایمان عطا بفرما تا در راه تو و برای تو به عبادت مشغول باشیم.
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مهدی بابایی
نام پدر: غالمحسین
تولد: 1349/6/30

شهادت: 1367/1/29
محل شهادت: فاو

عملیات:   تک عراق 
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده حسین)ع( بیدگل
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تاریخ 1349/6/30  در  امام عصر)عج(  بشرّیت  عالم  مهدی در شب میالد منجی 
متولّد شد. 

او در دامن خانواده ای مذهبی و متدین پرورش یافت. زحمات پدر و مادر مهدی 
در به دست آوردن رزق و روزی حالل، مهدی را بر آن داشت که با عشق به اهل  

بیت عصمت و طهارت)ع( رشد کند. 
هنگامی کّفار بعثی با تمام توان و با پشتیبانی ابرقدرت ها به کشور اسالمی ما 
حمله کردند، عشق به شهادت در درونش شعله ور شد و خودش را در مقابل اسالم 
و کشور اسالمی و از همه مهم تر در مقابل خدا و ائمه مسئول دانست و به ندای 

امام زمان لبیک گفت و روانه جبهه های حق علیه باطل شد.
آری! قبل از این که توان جسمی اش به او اجازه بدهد که روانه جبهه ها شود به 
از تالش و پیگیری ها  کسانی که جبهه می رفتند ، غبطه می خورد و باالخره پس 

توانست به پادگان آموزش اعزام و پس از طی دورة مقدماتی به جبهه اعزام شود.
مهدی همیشه در پایگاه بسیج صاحب الزمان)عج( شرکت فّعال داشت و در جلسات 
قرائت قرآن حضور پیدا می کرد و در اوقات فراغت نیز در کار قالیبافی به والدینش 
کمک می کرد . هنگامی که به جبهه اعزام شد در عملیات والفجر8 شرکت و در 
فتح فاو عراق حضور یافت تا این که در تاریخ 1367/1/29 در تک عراق به شهادت 
رسید و پس از دوازده سال پیکر مطهرش به وطن بازگشت و در شب شهادت امام 

رضا)ع( بر دوش یارانش تشییع شد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید مهدی بابایی:

- باید بگویم که من به میل خود و خواست خودم به جبهه آمده ام و پیام من به 
تمام مادران این است که مادران! نکند خدای نکرده از رفتن فرزندان تان به جبهه 
جلوگیری کنید. چرا که فردا نمی توانید در حضور خدا جواب زینب و دختران حسین)ع( 

را بدهید.
را درنظر  اّول خدا  این است که در کارهای تان  برادران بسیجی  به  پیام من   -
بگیرید و همیشه سعی کنید در حال استغفار از خداوند باشید. همیشه در راه او قدم 
بردارید. نکند که شما از روحانّیت مبارز جدا شوید که آن روز، روز شکست شماست 

و حضورتان را در مساجد، جبهه و سنگر مدرسه حفظ کنید.
- مادرم! بگذار تا با شهادتم زندگی خاموش را روشن بسازم. مادرم! من از بین تمام 
رنگ ها رنگ سرخ را و از بین تمام گل ها گل الله را و از بین تمام باغ ها گورستان 

را و از بین تمام مرگ ها شهادت را پذیرفته ام.
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محّمد بادپی آرانی

نام پدر: حسین
تولد: 1348/9/20

شهادت: 1365/11/17
محل شهادت: شلمچه

عملیات:  کربالی5
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران
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محّمد در روز جمعه 1348/9/20 در خانواده ای مذهبی و متوسط متولّد شد. مادرش 
دوران نوزادی او را این گونه توصیف می کند: »محّمد دو ماهه بود که یک روز هنگام 
ظهر موقع اذان به صورت غیرمنتظره ای برای یک بار دهان باز کرد و اهلل اکبر گفت. 
از گفتن این کالم چند نفری که در کنار او بودند تعجب کردند و شگفت زده شدند. 
این موضوع گذشت تا هفده سال و یک ماه و بیست و یک روز، روز جمعه ای بود 

که خبر شهادت او را به ما دادند«.
محّمد دوران کودکی را به خوبی سپری کرد و سال 1354 بود که وارد دبستان 
17 شهریور شد. کالس سّوم دبستان بود که انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام 
خمینی)ره( شروع شد و ایشان با سّن کمی که داشت، به همراه پدرش در راهپیمایی ها 
حضور پیدا می کرد. او دوران راهنمایی را در مدرسه صباحی و دوره دبیرستان را در 

مدرسه شهیدان عبداللّهی طی کرد.
محّمد در دوران کودکی و نوجوانی فردی قانع بود. نماز خواندن را از هفت سالگی 

شروع کرد.
نّقاشی اش خیلی خوب بود و این هنر او باعث شده بود وقتی که وزیر آموزش وپرورش 
رژیم پهلوی در مدرسه صباحی روی صندلی قرار می گیرد، محّمد عکس او را ترسیم 
می کند و به همین علّت مدیر وقت مدرسه، پدرش را احضار می کند و به او می گوید: 
را مشاهده می کند، می گوید: »پسرم  »ببین پسرت چه کار کرده؟« وقتی عکس 

کاری نکرده عکس کشیده«. 
او را تشویق نمی کنند حتی با او برخورد و تنبیه هم می کنند و معلّمش با قرار دادن 
خودکار در میان انگشتانش و فشار وارد آوردن باعث متورم شدن انگشتانش می شود. 
از سال 1362 به بعد با حضور خود در پایگاه بسیج و مسجد خود را آماده می کرد 
تا در جبهه ها حضور پیدا کند. در سال 1365 برای آموزش به اصفهان اعزام شد و 
حدود چهل روز دوره آموزش نظامی را گذراند و پس از آن به منطقه جنوب اعزام 

و به لشکر8 نجف اشرف معرفی و در عملیات کربالی5 در شلمچه شرکت کرد.
محّمد در کربالی5 به عنوان تخریب چی حضور پیدا کرد و در همان منطقه به 
لقای یار، که همان شهادت در راه خداست رسید. آری! او به نقل از امامش به وجه اهلل 

نظر کرد و برای همیشه جاودانه تاریخ شد.
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پدرش می گوید: »هنگامی که گلزار شهدای محّمد بن هالل بن علی)ع( آران را 
بازسازی می کردند، قبر این شهید از سطح زمین باالتر بود و مسئولین امر با اجازه 
پدرش قرار شد که مقداری قبر را پایین ببرند وقتی که قبر شکافته می شود ، جنازه 
پیدا می شود که پس از پانزده سال پیکر شهید با همان وضعّیتی که روز اّول دفن 
شده بود در قبر قرار داشت که جنازه را بغل کردم و پس از پایین بردن سطح قبر، 

پیکر فرزندم را در جای خودش قرار دادم«.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید محّمد بادپی آرانی:

- پدر عزیزم! فرزند ناقابل خویش را حالل کن. صبر و تقوا را پیشه خویش گردان 
که گرامی ترین بندگان نزد خدا پرهیزکارترین آنهاست.

- مادر گرامی ام! خواهش می کنم مرا ببخشایی و حالل کنی. سعی کن زندگی 
زهراگونه داشته باشی. 

- ای مردم! بدانید و آگاه باشید که بعضی از این به اصطالح مسلمان ها فکر می کنند 
این جنگ حّق علیه باطل نیست ولی اگر با چشم بصیرت نگاه کنند، خواهند فهمید 
که در اشتباه محض قرار دارند. آیا انسان نمی داند که متجاوز باید تنبیه شود؟ پس 
چرا معطلّند و ُمهر سکوت بر لب زده اند و می گویند باید منتظر امام زمان)عج( بود تا 

بیاید و اوضاع را بهبود بخشد.
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ّحبیب الله باغبان زاده آرانی

نام پدر: صفرعلی
تولد: 1346/6/20

شهادت: 1365/12/4
محل شهادت: شلمچه

عملیات:کربالی5
عضویت و شغل: سرباز سپاه

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران
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حبیب اهلل  در بیستم شهریور 1346 در محلّه مسلم آباد آران متولّد شد. او از کودکی 
فردی متین و چهره ای آرام داشت. از نظر اخالق و برخورد، زبانزد کوی و برزن بود. 
دوران ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه شهید چمران و نیکبخت آران به پایان رسانید.

حبیب اهلل اوقات فراغت خود را در کشاورزی به پدرش کمک می کرد و در نماز 
جماعت و مراسم مذهبی شرکتی فّعال داشت.

او در پایگاه بسیج، فّعاالنه حضور پیدا می کرد. اواخر سال سّوم راهنمایی بود که 
عشق  وافر او به حضور در جبهه جسمش را آرام نمی گذاشت تا این که پس از گذراندن 
دوره آموزشی ، به جبهه های حق علیه باطل اعزام و دو مرتبه از ناحیه سینه و دست 
مجروح شد و باالخره در عملیات کربالی5 در شملچه به فیض شهادت نائل آمد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حبیب اهلل باغبان زاده آرانی:

- به نام اهلل، به نام آن که به ما جان داد تا بتوانیم در راه اهداف الهی اسالم 
جانفشانی کنیم. به نام آن که انسان را از کامل ترین موجودات روی زمین قرار داد 
تا بتواند به نحو احسن از فرامین و دستورات عالیه اسالم بهره برداری کند و تنها در 

برابر خدا سجده شکر کند.
- ُشکر خدا را که ما را در زمانی آفرید و مّنت نهاد که رهبری هم چون پیر جماران 
داریم و حیف است که از دستورات او استفاده نکنیم و شکر می کنم که توانستم به 
ندای حسین گونه رهبر عزیزم پاسخ دهم. شهدا را بنگرید و وصّیت نامه های شان را 
مطالعه کنید، که آنها چگونه شده است که به جبهه آمده اند؟ و چگونه شده است 

که مرگ را مستقبل شده اند؟
- سالم بر اّمت حزب اهلل، شهیدپرور، به کسانی که فرزندانی هم چون علی اکبر)ع(، 

عّباس)ع(، قاسم)ع( و علی اصغر)ع( پرورش می دهند!
- تا می توانید به دستورات امام عزیزمان گوش فرا دهید از روحانّیت حمایت کنید، 

به سوی جبهه ها بشتابید و شّر این حزب بعث را از منطقه برَکنید.
- پدرم! در غم من می دانم ناالن هستی ولی صبر کن و صبور باش مثل حسین 
که هفتاد و دو یارش را به شهادت رساندند، صبر کرد. تو هم صبر کن و امیدوارم 

که مرا حالل کنی.
- مادرم! باور کن وقتی این قسمت را می نویسم، اشک از چشمانم بیرون می آید 
ولی تو هم زینب وار در برابر مشکالت ایستادگی کن و اگر می خواهی در غم من 

گریه کنی به یاد علی اکبر حسین)ع( و به یاد ابوالفضل)ع( و علی اصغر)ع( گریه کن.
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حسن بوهت کن آرانی
نام پدر: محّمدآقا
تولد: 1345/3/1

شهادت: 1364/1/30
محل شهادت: ایستگاه حسینیّه )پادگان حمید(

عملیات: بمباران هوایی
عضویت و شغل: بسیجی- دانش آموز

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران

اولین شهید خانواده
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حسن اّول خرداد 1345 در خانواده ای مذهبی و متوسط در محلّه مسلم آباد آران 
متولّد شد. 

وی دوران ابتدایی را در دبستان وثوق در محله جنگل آباد آران گذراند و سپس 
دبیرستان  وارد  راهنمایی  دوران  اتمام  از  نظام وفا شد. پس  راهنمایی  مدرسه  وارد 
بود.  درس خوان  و  فّعال  باهوش،  بسیار  دانش آموز  حسن  شد  عبداللّهی  شهیدان 
دوران راهنمایی ایشان مصادف با شروع انقالب اسالمی بود که در راهپیمایی ها و 

تظاهرات هم شرکت می کرد.
او همیشه یاری گر افراد محروم و مستضعف بود.

با شروع جنگ تحمیلی توسط صدام پس از گذراندن دوره آموزش عمومی وارد 
جبهه های نبرد حق علیه باطل شد و در عملیات های بیت المقّدس ، رمضان، بدر و ... 

شرکت کرد و از ناحیه پای راست مجروح و منجر به قطع پای ایشان شد.
پس از قطع شدن پای راستش و بهبود نسبی، مجّدداً به مناطق عملیاتی اعزام و 

در کنار دیگر رفقای همرزمش به نبرد با کّفار بعثی پرداخت.
بیش ترین عشق و عالقه حسن در زمانی که از جبهه به مرخصی می آمد، حضور 
در جمع خانواده های شهدا، جانبازان و همرزمانش بود. او فردی منظم، تمیز و مرتب 

بود و به صله رحم اهمّیت زیادی می داد. 
حسن عالقه بی حّدی به امام اّمت خمینی کبیر داشت و گوش به فرمان امام بود 
و به همین علّت چون برای اعزام از سّن پایینی برخوردار بود، شناسنامه برادرش 
را کپی کرد و در بسیج برای جبهه ثبت نام کرد و در نهایت هم به عشق والیت و 
رهبری امام خمینی)ره( هنگامی که در ایستگاه حسینّیه )پادگان حمید( عازم خّط نبرد 

بود، بر اثر بمباران هواپیماهای دشمن به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حسن بوته کن آرانی:

بَنا به مسئولیتی که در قبال شهدا شرعًا در خود احساس  - اینجانب بنده خدا 
نمودم راه جبهه را پیش گیرم. خدا اّول با گرفتن یک پایم مرا مورد حساس ترین 
مرحله امتحان قرار داد و بحمداهلل با روحیه ای که خود به من داده بود و با همکاری 
شما اّمت عزیز و خانواده محترم توانستم تقریبًا بهبودی پیدا کرده و با گرفتن پای 
مصنوعی دوباره به کنار آن سنگرها و برادران رزمنده بازگردم و به خدمت اسالم و 

دفاع از دین خدا و قانون خدا بپردازم.
- بارالها، معبودا! تو را شکر می کنم که این فیض حقیقی را نصیبم کردی .

- خداوندا! اکنون که به سوی تو روانه ام، در فکر آنم که بندگی تو را نکردم. 
- وصّیتم به پدرم این است که شما با دست پینه بسته مرا بزرگ کردی و مرا برای 
یاری اسالم روانه جبهه کردید. هنگامی که باالی جنازه من آمدی، اگر دلت شکست 

برای حسین)ع( و علی اکبرش گریه کن چرا که ما آنها را سرمشق خود قرار دادیم.
- همسرم! سالم بر تو که مرا در این راه که همان راه حسین)ع( است ، تشویق 

کردی، امیدوارم که صبر داشته باشی.
- همسر عزیزم! درست است که یک برادرت را فدای اسالم کردی، لیکن بدان 
حسین)ع( و زینب تمام فرزند و برادران و دارایی خود را در راه دین خدا هدیه کردند.

- همسرم! شجاع باش، زینب گونه پیام شهیدان را که همان پیروی خّط امام و 
یاری کردن جبهه ها و حفظ حجاب اسالمی است را به گوش جهانیان برسان و دست 

از حمایت امام)ره( برندار و در نماز جمعه ها شرکت کن.
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علیرضا بوهت کن آرانی
نام پدر: محّمدآقا
تولد: 1348/1/1

شهادت: 1364/8/6
محل شهادت: محور آبادان – ماهشهر

عملیات:  پدافندی
عضویت و شغل: بسیجي – مشاغل در کارگاه خانگی

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران

دومین شهید خانواده



60

اّول فروردین 1348 در آران و در خانواده ای متوسط و مذهبی  علیرضا در روز 
چشم به جهان گشود. 

وی تا سال اّول راهنمایی به تحصیل پرداخت و برای کمک به خانواده درس را 
رها و در کارگاه پدری خود مشغول به کار شد. علیرضا در دوران نوجوانی فردی آرام 

و باهوش، شوخ طبع و در کارهای خانه خیلی فّعال بود. 
او در فعالیت های دوران انقالب اسالمی با این که حدود ده سال داشت، شرکت 

می کرد. 
علیرضا هم چنین ضمن انجام کارهای خانه و کمک به پدرش در منزل، در مسجد 
محل و پایگاه محلّه شرکت فّعال داشت، به طوری که به علّت فعالیت خوبی که 
در پایگاه بسیج داشت، با تشویق برادرانش مواجه شد و برای رفتن به جبهه ثبت نام 

کرد و پس از طی دورة آموزشی وارد صحنه های نبرد حق علیه باطل شد.
وی جمعًا سه مرتبه به جبهه ها اعزام شد و به مناطق کردستان و جنوب اعزام و 
مّدتی را در گردان امام محّمدباقر)ع( لشکر14 امام حسین)ع( حضور داشت و بعد از اعزام 
به لشکر8 زرهی نجف اشرف، در واحد تخریب مشغول به کار و برای فراهم سازی 

مقّدمات عملیات والفجر8 به اروندرود اعزام شد. 
وی در حین انجام وظیفه در نخل های اروندرود توسط خمپارة نیروهای بعث عراق 

در تاریخ 1364/8/6 به شهادت رسید.
یکی از همرزمان شهید در مورد لحظة شهادت او می گوید: »شهید قبل از این که 
به وسیله ترکش خمپاره به شهادت برسد، داخل نخلستان های اروندرود از دوستان 
خود درخواست آب می کند. دوستش به او یک لیوان آب تعارف می کند و به علیرضا 

می گوید: بگیر این هم شربت شهادت، بنوش. 
چند لحظه بعد گلوله خمپارة نیروهای بعث صدام به آن مکان اصابت نموده و به 

وسیله ترکش خمپاره به شهادت می رسد«. 
در منزل مهربان، خوش اخالق و خوش برخورد بود.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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متن وصیّت نامه شهید علیرضا بوته کن:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
»الّذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه 

عنداهلل و اولئک هم الفائزون«
آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا با مال و جان شان جهاد 
کردند، آنها را نزد خدا مقام  بلندی است و آنان بخصوص رستگاران و سعادتمندان 

دو عالمند.
»ما مثل حسین)ع( در جنگ وارد شدیم و مثل حسین باید به شهادت برسیم«. 

امام خمینی)ره(
»شهادت تزریق خون است، بر پیکر اجتماع«.

                                 عالمه شهید مرتضی مطهری 

- با نام خدا و سپاس از نعمت های بی کران او، به نام خدایی که ما را خلق کرد 
و به ما جان داد و عاقبت ما را مورد آزمایش قرار داد. به نام یگانه معبودم و تنها 
خاتمم و به نام خدایی که چنین رهبری به ما ارزانی داشت. بَنا به وظیفه چند جمله 
به عنوان وصّیت متذکر می شوم. امیدوارم به این وصّیت ها عمل شود و به راه شهدا 

تداوم بخشد.
- اینجانب بنده خدا بنا به وصّیتی که در قبال خون شهدا و شرعًا در خود احساس 

نمودم، راه جبهه را به پیش گرفتم و اّما اّول به تنها معبودم، حضرت باری تعالی.
- بارالها ، معبودا! تو را شکر می کنم که این فیض خمینی را نصیبم کردی. 
- خداوندا! اکنون که به سوی تو روانه ام در فکر آنم که بندگی تو را نکردم.

گریه دارد وقت رفتن سوی گور
این من و این پای لنگ و راه دور

- خدایا! توشه ای برنداشتم، از سؤال نکیر و منکر تو چکار کنم؟ بارالها! با فضل 
خودت با من رفتار کن. ای خدایی که کشتی نوح و افراد در آن را نجات دادی! ما 

را نیز که در این کشتی که کشتیبانش روح خدا امام خمینی است، نجات ده.
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سپاس و ستایش مخصوص توست که از خاک هستم، دوباره به راه دین خودت 
خاک کردی.

- خداوندا! چه بسیار اتفاق افتاده است که خود را پیش از آن چه هستم، نشان داده ام.
- خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار خود را بیش از بهترین می دانسته ام.

- خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار تهمت و غیبت و افترا از زبانم بیرون آمده است.
- خداوندا! مرا ببخش و از من درگذر که همیشه در پی یافتن و پیدا کردن نام 

و شهرت بودم.
- خداوندا! مرا ببخش که همواره به دیگران حسودی کرده و چه بسیار سخنان 

گزاف و بیهوده گفته ام.
- خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار نماز بپا داشته ام که نمازی سرتا پا ریا بوده است.

- پروردگارا! مرا بیامرز که چه بسیار بر دیگران دروغ گفته ام. 
- آفریدگارا ، معبودا! مرا ببخش و بیامرز که از فرامینت سرپیچی نمودم و تقوا پیشه 

نکردم و این نهال را در خود نپروراندم.
- خالقا! مرا بیامرز که دست هایم به آلودگی ها آلوده گشت. 

- خداوندا! مرا ببخش و بیامرز که عمری در هوی و هوس به سر بردم.
- خداوندا، محبوبا! مرا بیامرز که چه لقمه ها خوردم و فکر حالل و حرامش را نکردم. 
- خداوندا! مرا ببخش و بیامرز که هرگاه گوینده بوده ام و سخن می گفتم، خود را 

دانا و شنونده را نادان به حساب می آوردم.
- خداوندا، خالقا، معبودا! مرا بیامرز و از من درگذر که چه بسیار شوخی هایی که 

موجب غفلت و سلب عقل می شود ، انجام داده ام. 
- خداوندا! مرا ببخش و بیامرز و از گمراهی و سیاهی به نور و روشنایی هدایتم کن.

- در این لحظه های آخر در تاریخ 1364/1/5 که از خانه و کاشانه سوی کربال 
روانه ام، چند جمله کوتاه وصّیت به خانواده محترم و اّمت شهیدپرور دارم.

- وصّیتم به مادرم: سالم بر تو که با آن زحمت ها در روز و بی خوابی ها در شب مرا 
برای یاری اسالم بزرگ کردی. مادرم! گرچه جبران آن مهربانی هایی را که به من 
کردی و آن سختی ها و زحمت هایی که برایم متحّمل شده ای، برایم محال است، 

لیکن باشد که مدال شهادتم بر سینه ات نشانه ای از قدردانی تو باشد. 
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مادرم! در شهادتم گریه نکنی، بلکه افتخار کن، چرا که نوجوانی را به راه اسالم 
ودفاع از دین خدا و پاسداری از خون شهدا و تداوم انقالب فدا کرده ای . امیدوارم 
خدا به شما صبر بدهد. فقط از شما می خواهم وقتی باالی جنازه من آمدی، با صبر 
تمام مرا ببین و نگاهی به بدنم بینداز و نگاهی به آسمان کن و بگو، خدایا امانتی 

که داده بودی پس دادم از من قبول کن و از تو می خواهم که مرا حالل کنی.
- وصّیتم به پدرم: شما با پینة دست مرا بزرگ کردی و مرا برای یاری اسالم 
روانه جبهه کردی و من در احترام کردن و بزرگ شمردن شما کوتاهی زیادی کردم. 
امیدوارم مرا حالل کنید و هنگامی که به باالی جنازه من آمدی برای حسین)ع( و 
علی اکبرش)ع( گریه کن و ما آنها را سرمشق قرار دادیم. امام را دعا کن چون ما 
سربازان امام زمان و یاران روح اهلل هستیم و خواهش دیگرم این است که برادران 
مرا برای ادامه راه به جبهه بفرست و از یک یا چند شهید دادن خسته نشو و اگر 
الزم شد، خود نیز با کمال افتخار به جبهه برو و پیرو والیت فقیه باش و حسین 

زمان را با مال و جان یاری کن.
- وصّیتم به خواهرانم: خواهرانم! در شهادت من صبور باشید و به یاد علی اکبر 

حسین)ع( گریه کنید، چون خون من در برابر او ناچیز است.
خواهرانم زینب وار زندگی کنید و بدانید سیاهی چادر شما پشتوانه خون های شهدا 
بلکه اثرش بیش تر است و آگاه باشید که با شهادتم به آرزوی دیرینه خود رسیدم 
و کامم را گرفتم. حجاب اسالمی که ارثی از حضرت فاطمه)س( به شما زنان رسیده 
حفظ کرده و فقط پیرو خّط امام باشید و در نماز جمعه و دعا شرکت کرده و امام را 
دعا کنید و اگر می خواستید مرا داماد کنید، حجله دامادی ام سنگر من شد و اسلحه، 

عروس من شد.
- وصّیتم به برادرانم: برادرانم! راه شهدا که همان راه حسین)ع( را ادامه داده و امام 
را تنها نگذارید و تا آخرین قطره خون از او دفاع کرده و از خون بهای شهیدان یعنی 
والیت فقیه حمایت کنید. فقط در خّط امام اّمت باشید و روحانّیت در خّطش را یاری 
کنید و بدانید به گفته امام، مسأله اصلی جنگ است و خسته نشوید و هرچه دارید 
برای خدا و دین خدا که همان اسالم است، بدهید و به خودش سوگند، ارزش دارد.

- وصّیتم به دوستان و آشنایان و هم کالسی هایم: برادران! این سنگر تعلیم و تعلم 
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را حفظ کرده و تقوا پیشه کنید و برای تقویت تقوای تان، در جهاد حق علیه باطل به 
نحو احسن شرکت کنید چنان که امام علی)ع( در این باره می فرماید: »الجهاد لباس 

التقوی: جهاد چون لباس است بر پیکر تقوا«.
عزیزان! بدانید مسئلة اصلی جنگ و یاری کردن حسین)ع( است. او را یاور باشید. 
مقلّد و در خّط او که همان صراط مستقیم است، باشید و از والیت فقیه حمایت 

کنید و نماز جمعه و دعا را فراموش نکنید.
سالم بر شما عزیزان که تاکنون رزمندگان را یاری کرده اید و با مال و جان بر 
سر پیمان خود با حسین زمان باقی مانده اید؛ در صحنه بودن خود را حفظ کنید و 
همان طور که تاکنون امام و رزمندگان را یاری کرده اید، تا پیروزی نیز که ان شاءاهلل 

نزدیک است، تالش خود را ادامه دهید.
فقط پیرو امام باشید و والیت فقیه را حمایت کنید و با شرکت در نماز جمعه و 

دعاها مشت محکمی بر دهان یاوه گویان شرق و غرب بزنید. 
- در پایان از شما می خواهم که مرا به بزرگی خود حالل کنید و در دعا امام عزیز 

را دعا کنید و از خدا بخواهید که این هدیه ها را قبول کند. ان شاءاهلل. 
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 حمیدرضا پاسبانیان نوش آبادی
نام پدر: محّمد

تولد: 1346/6/1
شهادت: 1362/12/11

محل شهادت: طالییّه
عملیات:  خیبر

عضویت و شغل: بسیجی – دانش آموز
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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حمیدرضا در اّول شهریور 1346 در نوش آباد متولّد شد. مادرش از همان طفولّیت 
ایشان را در مجلس عزاداری امام حسین)ع( شرکت می داد و بی شک عشق و محّبت 

امام حسین)ع( از کودکی با گوشت و پوستش عجین شده بود.  
او دو ساله بود که در منزل شان درون چاه آب با ارتفاع چهل متری افتاد، به محض 
چنین اتفاقی، مادرش به حسینّیه سّیدالشهداء)ع( متوسل و در روز عاشورای حسینی 
از اباعبداهلل الحسین)ع( استمداد می طلبد و مردم به کمک آنها می شتابند و معجزه وار 

حمیدرضا را از چاه بیرون می آورند .
تا در زمان  از چاه کنعان نجات می یابد و ذخیره ای می شود  او یوسف وار  آری 

مناسب جانش را برای اسالم تقدیم کند. 
حمیدرضا دوران ابتدایی و راهنمایی را در نوش آباد و سپس به کاشان هجرت کرد 

و دبیرستان را در مدرسه امام خمینی کاشان مشغول تحصیل شد. 
او در انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی یکی از مدافعان انقالب اسالمی بود 
و در راهپیمایی ها شرکت فّعال داشت. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز 
در قالب طرح هجرت، همراه جمعی از دانش آموزان به بانه اعزام شد و مّدت یک 

سال در سنگر فرهنگی برای مبارزه با منافقین در خّطه کردستان فعالیت کرد.
پس از یک سال فعالیت به دبیرستان امام خمینی کاشان برای تحصیل برگشت و 
پس از مّدتی مجّدداً به جبهه های جنوب اعزام و در عملیات خیبر شرکت کرد و در 
مصاف با دشمنان اسالم در منطقه طالیّیه به شهادت رسید و پیکر مقّدسش پس 

از دوازده سال به وطن برگشت.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حمیدرضا پاسبانیان نوش آبادی :

- انسان در زندگانی خویش، عاقبت باید از خوشی ها و سختی ها دست برداشته، 
به سوی دیار دیگر که عالم برزخ است روانه شود. خالصه انسان روزی می میرد، 
پس چه بهتر که جان خویش را فدای اسالم عزیز کند. چرا که پیامبراسالم جان 

خویش را برای آن فدا کرد.
- برای شهید شدن من ناراحت نباشید زیرا راهی که رفتم و امیدوارم فی سبیل اهلل 
باشد؛ راهی است که امام اّول ما هنگامی که ضربت می خورد، می فرماید: به خدای 

کعبه رستگار شدم.
- راه من، راهی است که حسین)ع( و یارانش در زمانی که نه قلم بود و نه کاغذ، 
خون خویش را جوهر قرار دادند و بر زمین کربال نوشتند، تنها راه رهایی، جهاد است 

و شهادت. پس کسی که به لقای معبودش می شتابد ناراحتی ندارد.
- از مرزهای فرهنگی دفاع کنید و نگذارید دشمنان اسالم با وسیله های خود در 
مدارس و دبیرستان ها نفوذ کنند و خدای نکرده فرهنگ ما را بخواهند فرهنگی 

وابسته به غرب یا شرق بسازند.
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غالمعلی پشمی نوش آبادی
نام پدر: عبّاس

تولد: 1344/1/1
شهادت: 1361/3/2

محل شهادت: خرمشهر
عملیات: بیت المقّدس

عضویت و شغل: بسیجي – دانش آموز
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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غالمعلی در اّول فروردین 1344 در شهر نوش آباد به دنیا آمد. دوران جنگ عراق 
علیه ایران که دانش آموزی نوجوان بود خیلی عالقه مند بود تا به صفوف رزمندگان 

مدافع کشور بپیوندد. 
باالخره مهر1360 که دانش آموز سال سّوم دبیرستان بود موّفق شد با ثبت نام در 
بسیج، راهی پادگان آموزشی غدیر اصفهان شود. او بعد از یک دوره آموزش نظامی 
در عملیات  و  گردید  در جنوب)خوزستان(  میادین جنگ  راهی  ماهه،  فشرده یک 
آزادسازی شهر بستان از چنگ متجاوزین بعثی عراق شرکت نمود که بعد از اتمام 

مأموریت سه ماهه و پیروزی در آن عملیات به وطن برگشت.
او در تاریخ 1361/1/8 مجّدداً برای آزادسازی شهر خرمشهر راهی میدان جنگ شد 
و بعد از سازماندهی در تیپ7 ولیعصر سپاه، در مرحله دّوم عملیات)1361/2/6( که 
آزادسازی غرب جاده خرمشهر تا مرز ایران بود شرکت نمود که با موفقیت انجام شد. 
غالمعلی مجّدداً در مرحله چهارم که آزادسازی کامل شهر خرمشهر از چنگ دشمن 
متجاوز صدام هدف بود، شرکت نمود و هنگامی که در پشت موانع مین دشمن در 
خاکریز اّول جبهه، با دشمن متجاوز سخت درگیر شده بودند، در تاریخ 1361/3/2 

بر اثر گلوله تیر دشمن به قلبش به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید غالمعلی پشمی نوش آبادی:

- پدر و مادران شهدا! هیچ گونه ناراحتی به خود راه ندهید زیرا شما توانستید امانتی 
را که به شما عطا کرده بود و هر آن می توانست آن را از شما بگیرد، به بهترین وجه 

او را به درگاه خدا تقدیم کردید.
- پدر و مادر عزیزم! صبر داشته باشید، در شهادت من طوری گریه و ضجه نزنید 

که باعث خوشحالی دشمن شود. 
- مادر! مرا حالل کن، اگر شهادت نصیبم شد، این ثمره زحمات تو می باشد. از 
شما می خواهم پیرو خّط رهبر باشید و او را دعا کنید، مرا حالل کنید، بدی های مرا 

نادیده بگیرید. سالم مرا به هم کالسی ها و دوستان برسانید.
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حسن   تقوی شاد

نام پدر: حسین
تولد: 1339/6/1

شهادت: 1361/3/2
محل شهادت: خرمشهر  

عملیات:  بیت المقّدس
عضویت و شغل: بسیجي – معلّم

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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حسن در اّول شهریور 1339 در شهر نوش آباد متولّد شد. وی دوران دبیرستان 
را در هنرستان صنعتی کاشان گذراند. دوران دبیرستان او مصادف بود با مبارزات 
مردم ایران علیه رژیم شاه پهلوی و او هم مثل دیگر جوانان انقالبی در تظاهرات 

و فعالیت های علیه شاه شرکت فّعال داشت.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، راهی آموزشگاه تربیت معلّم اصفهان شد و در 
آن جا با عضوّیت در انجمن اسالمی، در امور فرهنگی) طراحی و پرده نویسی و...( 

مشغول خدمت بود. 
حسن مّدتی مسئولیت بسیج شهر نوش آباد را عهده دار و در ساخت آن پایگاه بسیار 
فّعال بود . تابستان 1360 از طریق بسیج سپاه شهرکرد عازم میادین جنگ با متجاوزین 
بعثی صدام شد و با آغاز سال تحصیلی نیز در مدرسه راهنمایی شهید احسان روحی 

و دبستان شهید فکری نوش آباد ، مشغول شغل شریف معلّمی شد .
او هرگز آرام و قرار نداشت تا این که اردیبهشت 1361 مجّدداً عازم جبهه های جنگ 
شد تا شهر خرمشهر را از چنگ صدام آزاد سازند که در نهایت در تاریخ 1361/3/2 

در دروازه خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن به شهادت رسید .

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حسن تقوی شاد :

- این حقیر با عشق به اسالم و برای اسالم و به خاطر خدا به جبهة جنگ اعزام 
شدم . وقتی احساس کردم اسالم عزیز و انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی )ره( 

احتیاج به کمک دارد ، به جبهه اعزام شدم .
- ملّت عزیز ! اسالم را بشناسید و فقط در راه اسالم فعالیت کنید. از خط والیت 
فقیه حمایت کنید ، هوشیار باشید . افراد را بشناسید ، بدون اطالع زیر پرچم کسی 
سینه نزنید تا بعداً پشیمان نشوید . مبادا وقتی شخصی از دنیا رفت ، بگویید ای کاش 
او را بهتر می شناختیم ، مثل مطهری و بهشتی که بر اثر بی اطالعی ما ملّت کشته 

شدند . اگر ما زودتر آنها را می شناختیم ، به این روز نمی افتادیم .
- برادران و خواهران معلّم ! معلّم باید مانند باد صبا در صبح های بهاری که به 
غنچه ها می ورزد و آنها را می شکافد ، باشد . شما باید این نوردالن و نوجوانان که 
مانند غنچه نشکفته هستند بازشان کنید تا بو دهند و بوییده شوند . شما نباید گل 
بچینید و به دانش آموز بدهید که ببوید، بلکه باید به او یاد دهید که درخت و گل 

بکارد و آبش دهد و از درخت و گل خودش گل بچیند و ببوید. 
شما که در این شهر و روستاها کار می کنید، باید قدر بدانید. چرا که امنّیتی که 

شماها دارید از خون همین شهدا است. 
آیید ، بحث های  به خود  - ای معلّمینی که هنوز در گوشه و کنار نق می زنید ؛ 
زنگ تفریح را عوض کنید! واال همین شهدا در آن دنیا جلوی شما را می گیرند و 

بازخواست می کنند.
- دانش آموزان عزیز ! با وحدت عملی که دارید ، در انجمن های اسالمی مدارس 
معلّم  با  ناکرده  خدای  اگر  بدانید .  را  دلسوز  و  فّعال  معلّمین  ارزش  کنید.  شرکت 
بی تفاوتی روبه رو شدید با روش اسالمی با او برخورد کنید . به حرف کسانی که این 
آیه قرآن درباره آنان صدق می کند: »یا اّیها الّذین آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون« 

توجه نکنید.
همیشه با عمل پیش روید نه با حرف.

- پدر بزرگوارم! تو که با هزاران گرفتاری مرا به این جا رسانیدی و از گل زندگی ات 
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برایت خیلی  ناچیزی داشتی، می دانم شهادت من  با آن که درآمد  مایه گذاشتی، 
سخت است، اّما صبر داشته باش و الگو برای دیگران باش. مرا ببخش که در این 

مّدت نتوانستم حتی برای یک مرتبه خدمتی در حق شما انجام دهم.
- مادر مهربانم! در مرگ من به سر و صورت خود نزن، به حرف های افراد ناآگاه 

گوش نده. 
مادر مهربانم! ای که عمرت را برای من فدا کردی تا به جایی برسم، که رسیدم 
به جایی که جز خدا نبینم! برادرانم را همچون فرزندان علی)ع( و خواهرانم را هم چون 

دختران علی)ع( تربیت کن. از همه طلب حاللّیت می کنم.
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علی اصغر  توسلی نوش آبادی

نام پدر: محّمد
تولد: 1346/3/8

شهادت: 1362/8/6
محل شهادت: پنجوین عراق)مریوان(  

عملیات: والفجر4
عضویت و شغل: بسیجي– دانش آموز

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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علی اصغر در هشتم خرداد 1346 در خانواده ای مذهبی و مستضعف پا به عرصه 
وجود گذاشت و از کودکی در خانواده اش تحت تربیت مذهبی قرار گرفت. وی همیشه 
برخوردهای متین و چهره ای بّشاش داشت و این در حالی بود که خود و خانواده اش 

با سختی زندگی می کردند. 
او فردی قانع و با کم ترین امکانات زندگی را می گذراند و در عین حال بهترین و 

بیش ترین بازدهی را در زندگی خود و جامعه اش داشت. 
علی اصغر دوران ابتدایی را در مدرسه محتشم با موفقیت به پایان رساند و دوران 

راهنمایی را هم در مدرسه احسان روحی سپری کرد. 
با شروع تظاهرات علیه رژیم شاه، در راهپیمایی ها حضوری فعال داشت و در پخش 
اعالمیه های امام خمینی و تصاویر ایشان فعال بود. پس از پیروزی انقالب اسالمی 

در جهادسازندگی و بسیج حضوری مستمر داشت.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، خواستار اعزام به جبهه شد ولی به علت 
کمی سنش مانع او شدند ولی اصرار او باعث شد که در سال1360 به جبهه های 

غرب کشور اعزام شود. 
اولین اعزام او پنج ماه طول کشید و در دومین اعزام به جنوب رفت و در عملیات 

بیت المقدس برای فتح خرمشهر شرکت کرد و مجروح شد. 
پس از مدتی بستری و بهبودی نسبی، برای سومین مرتبه برای عملیات رمضان 
اعزام شد و برای چهارمین اعزام به مدت شش ماه در منطقه عملیاتی دارخوین بود 
و در اعزام پنجم که آخرین اعزام او بود هرچند که با رفتن او به جبهه مخالفت شد 

ولی توجهی نکرد و اصرار بر رفتن داشت. 
عملیات  در  و  روانه شد  کردستان  به  تاریخ 1362/6/2  در  نهایت  در  علی اصغر 
والفجر4 شرکت کرد و در تاریخ 1362/8/6 پس از رزمی بی امان با دشمن بعثی به 

شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید علی اصغر توسلی نوش آبادی:

- ای ملّت مسلمان و قهرمان ایران! از شما می خواهم که پشتیبان والیت فقیه 
باشید و هر توطئه ای که علیه والیت فقیه به وجود می آید، با نثار خون خود خاموش 

کنید.
- پدرم! حاال وقت هجرت و جهاد است؛ هجرت به سوی معشوقم اهلل؛ دیگر ماندن 

در این دنیا برای من فایده ای ندارد. 
- پدرم! باید بروم تا خونم ریخته شود تا درخت اسالم آبیاری شود. باید برویم تا 

به ندای »هل من ناصر ینصرنی« حسین)ع( لبیک گوییم.
- پدرم! اگر مرا هفتاد بار بسوزانند و دوباره زنده ام کنند، دست از اسالم و قرآن 

برنخواهم داشت و به یاری رهبرم خواهم شتافت.
- مادرم! سالم، سالم بر تو مادری که از فرزند خود گذشتی و آن امانتی که از 

خدا گرفته بودی، با عّزت و احترام به او تحویل دادی.
- برادرم! سالم ان شاءاهلل که صحیح و سالم باشی. برادر جان! من دیگر برنمی گردم 
و از تو می خواهم که راه مرا ادامه بدهی و تا خون در رگ هایت هست از اسالم، 
قرآن و امام دفاع کنی و به منافقین بگو که ما با از دست دادن فرزندان مان، دست 

از اسالم برنخواهیم داشت.
- خواهرم! تنها خواهشی که از تو دارم حجاب خود را حفظ کن. زینب وار باشید و 
با از دست دادن برادر خود ناراحت نباشید و برای دیگر خواهران الگو و نمونه باشید.
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مهدی توکلی بیدگلی
نام پدر: احمد

تولد: 1344/9/20
شهادت: 1360/12/1
محل شهادت: چّزابه  
عملیات:  موالی متّقیان

عضویت و شغل: بسیجي – دانش آموز
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادی)ع( بیدگل
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مهدی در 1344/9/2 مطابق با نیمه شعبان سال 1385 و مصادف با عید میالد 
منجی عالم بشرّیت در خانواده ای متدین و مذهبی در بیدگل متولّد شد . 

وی دوران ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت سپری کرد . اتمام دوره راهنمایی ایشان 
با تظاهرات خیابانی مردم علیه رژیم منحوس پهلوی مقارن بود که مهدی هم در 

این راهپیمایی ها فعالیت خوبی داشت .
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه کشور اسالمی ایران ، مهدی که خود را خوب 
شناخته بود ، احساس وظیفه می کرد که باید در جنگ حضور داشته باشد . او برای 
اّولین مرتبه از طرف جهادسازندگی به جبهه های آبادان اعزام شد و سپس از طریق 
بسیج، آموزش نظامی را گذراند و پس از آموزش به دارخوین اعزام شد و پس از 
مّدتی که به شهرستان برگشت، برای سومین بار از بسیج به تنگه چّزابه اعزام و در 
آن منطقه به علّت خوابی که دیده بود به خانواده اش اطالع می دهد که پس از این 

عملیات منتظرم نباشید. 
پس از آغاز عمیات خواب ایشان تعبیر شد و مهدی بر اثر انفجار مین به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد و چون پیکر مطهرش در تیررس دشمن بود، حدود دو ماه در 

منطقه عملیاتی ماند و در تاریخ 1361/1/29 پیکرش به وطن بازگشت.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید مهدی توکلی بیدگلی:

- هم اکنون که بین اسالم و کفر نبرد سختی در گرفته است و به فرموده امام 
خمینی اسالم به خون احتیاج دارد، اینجانب مهدی توکلی طبق وظیفه شرعی و 
دینی، عاشقانه و داوطلبانه عازم جبهه های جنگ حق علیه باطل شده ام و امیدوارم 
خداوند از من بپذیرد و توانسته باشم دین خود را ادا کرده باشم و بر دیگر جوانان 
واجب است که با شرکت در این جبهه های جنگ ، ِدین خود را به این انقالب و 

رهبر انقالب ادا کنند .
- هم اکنون من وظیفه خود را به انجام رسانیدم و اکنون بار مسئولیت بر دوش 
شماست و باید این راه را ادامه دهید در غیر این صورت چگونه روز قیامت جواب 

خون های شهدا را خواهید داد.
رفته ام،  جبهه  به  که  این  از  امیدوارم  من  برادران !  و  خواهران  مادر ،  و  پدر   -
خوشحال و سربلند باشید . هرگز نگرانی به خودتان راه ندهید . شما باید افتخار کنید 
که چنین فرزندی را که امانتی از طرف خدا بوده ، در راه او فرستادید . شما شاید 
انتظار برگشت مرا داشته باشید ولی من انتظار برگشتن را ندارم . پس از نبودن من 
در خانه ناراحت نباشید و اّما دوستان عزیزم ! مبادا اعمالی از شما سر بزند که امام 
زمان)عج( از شما ناراحت شود، مبادا کاری کنید که قلب امام و اّمت را به درد آورید 
شماها هم باید مسئولیتی را که بر دوش تان نهاده شده، با موفقیت و قبول پروردگار 
به انجام برسانید. اگر آرام و بی تفاوت بنشینید و بمانید فردای قیامت باید جوابگوی 

اعمال و رفتارهای خود باشید.
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محسن   اثبتی

نام پدر: امراهلل
تولد: 1344/1/1

شهادت: 1362/8/9
محل شهادت: ارتفاعات حسین آباد کردستان– توسط ضدانقالب

عضویت و شغل: بسیجي – دانش آموز
محل دفن: شهداي امامزاده محّمد )ع( نوش آباد



84

محسن در اّول فروردین ماه 1344 در شهر نوش آباد متولّد شد. دوران کودکی 
خود را در کنار درس، به فعالیت و کمک به پدر و مادر می گذراند تا خانواده هفت 
نفره خود را یاری کند . او که جوانی خوش سیما و بسیار نظیف بود در جمع فامیل و 

دوستان بسیار دلنشین بود .
سرزمین هایی  و  شهرها  اشغال  و  ایران  علیه  صدام  تحمیلی  جنگ  دوران  در   
از ایران اسالمی ، او نوجوانی کم سن و سال بود ولی عالقه او برای پیوستن به 
صفوف رزمندگان مدافع کشور باعث شد تا سرانجام در اواسط سال 1362 بعد از 
گذراندن آموزش نظامی ، راهی میادین نبرد در غرب کشور شود که در نهایت در 
تاریخ 1362/8/9 در تّپه های غزل باال حسین آباد کردستان ، در درگیری با مزدوران 

و جیره خواران استکبار و صدام به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید محسن ثابتی:

- پروردگارا! گناهان مرا ببخش که سخت اندر گناهم و بیامرزم که سخت محتاج 
آمرزیدنم. امیدم به رحمت و بخشش توست.

- درود و سالم بر پدر و مادر عزیزم! سالم گرم مرا از جبهه بپذیرید. 
- مادرجان! ای که به فرمان خدا و برای اطاعت از او مرا تا به این سن پروراندی 
و این امانت را سالم به صاحبش برگرداندی. افتخار کن که فرزندت در راه خدا به 
این مقام بزرگ رسید افتخار می کنم که هم چون تو مادری شجاع و دلیر با زحمات 
زیاد در دامن خود پروراندی و در راه خدا به این مقام واال نائل گرداندی. مبادا در 
فقدان و شهادت من طوری گریه کنی که دشمنان شاد شوند. برادران و خواهرانم 

را هم چون امام سجاد)ع( و زینب)س( تربیت کن.
- پدر عزیزم! مرا ببخش. حاللم کن. صبر و استقامت داشته باش. مدافع اسالم 

و والیت فقیه باش.
- برادرانم! پوینده راه خدا باشید.

- خواهرانم! در امر به معروف و نهی از منکر کوشا باشید و با حجاب و عفیف 
باشید و پیرو فرامین مقدس اسالم باشید.

- دوستان و ملّت عزیز! تمام کارهای تان را برای خدا انجام دهید و در راه غیر 
خدا قدمی بر ندارید. پشتیبان والیت فقیه باشید و راه شهدای عزیز را ادامه دهید.
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سّیدحسین جّدی آرانی
نام پدر: سیّد امیر
تولد: 1324/6/9

شهادت: 1361/9/14
محل شهادت: موسیان  

عملیات:  محّرم
عضویت و شغل: بسیجی – قالیباف 

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران
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سّیدحسین در نهم شهریور 1324 در آران به دنیا آمد. وی تحصیالت خود را تا 
پایان دوران ابتدایی ادامه داد و سپس به شغل کارگری و قالیبافی پرداخت. او در 
امور فرهنگی مسجد محلّه)اذان گویی و...( فعالیت داشت و با شروع جنگ تحمیلی 
صدام علیه ایران، در همان سال های اّول جنگ )اسفند سال1360( برای شرکت در 
عملیات فتح المبین و آزادسازی مناطق وسیعی از خوزستان)غرب دزفول( از چنگال 

دشمن متجاوز عراقی عازم میادین نبرد شد.
با این که او متأهل و دارای پنج فرزند )چهار دختر و یک پسر( بود و برای اداره 
زندگی با مشکالت مواجه بود، مجّدداً در عملیات محّرم )منطقه دهلران( شرکت 

نمود که در نهایت در همین عملیات در تاریخ 1361/9/14 به شهادت رسید.
 

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید سیّدحسین جّدی آرانی:

- پدر و مادر و همسر عزیزم! اکنون ساعاتی دیگر عملیات علیه متجاوزین بعثی 
شروع می شود ، با شما خداحافظی می کنم . صبر و استقامت داشته باشید . حجاب و 

خون شهیدان را حفظ کنید. امام خمینی)ره( را تنها نگذارید.
شب گذشته شهید رجایی را در خواب دیدم با ایشان درد و دل نمودم. او گفت: 
»اگر کاری داشتی به دفتر من بیا، هر کاری از دستم برآید، برایت انجام می دهم «.

احساس می کنم خیلی سبک شده ام و مثل پرنده ای می خواهم پرواز کنم.
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محّمد جعفری نوش آبادی

نام پدر: عبّاس
تولد: 1343/6/10

شهادت: 1361/5/7
محل شهادت: پاسگاه زید  

عملیات:  رمضان
عضویت و شغل: بسیجي – کارگر کارخانه

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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محّمد در دهم شهریور 1343 در خانواده ای مذهبی متولّد شد. وی دوران کودکی 
دامان مادر مهربان و عاشق خانواده عصمت و طهارت و پدری زحمتکش  را در 
گذراند. شش ساله بود که وارد مدرسه ابتدایی محتشم نوش آباد شد و تا پنجم ابتدایی 
تحصیل کرد و به علّت فقر ماّدی خانواده درس را رها کرد و به کارگری مشغول 
شد و به همین دلیل در سّن چهارده سالگی در کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان 

استخدام گردید. 
اوان جوانی او مصادف با شروع انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی)ره( 
بود و چون از خانواده زجرکشیده و مستضعف بود و تنها راه رهایی از استضعاف را 
پیروی از امام خمینی)ره( می دانست، گوش به فرمان او بود و در تمام راهپیمایی ها و 
تظاهرات شرکت می کرد و تا پیروزی انقالب اسالمی حضوری مداوم داشت. محّمد 
در کارهای اجتماعی، مجالس مذهبی و نماز جماعت حضور داشت او با شروع جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران چندین مرتبه به بسیج مراجعه کرد که داوطلبانه به جبهه 
اعزام شود ولی به علّت پایین بودن سّنش، مانع او شدند تا این که پس از مّدتی 
و با اصرار فراوان، با طی دوره آموزش نظامی به جبهه جنوب اعزام و در عملیات 
بیت المقّدس شرکت کرد. او در فتح خرمشهر به علّت اصابت گلوله به پای او مجروح 
شد و پس از مّدتی بهبودی برای دّومین مرتبه موّفق شد با جمعی از دوستانش به 
جبهه اعزام شود و این دفعه در عملیات رمضان شرکت کرد که در این عملیات بود 

که پس از رزمی جانانه با دشمن بعثی در تاریخ1361/5/7 به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید محّمد جعفری نوش آبادی :

- من امیدوارم شهادتم و خون سرخم بیدارکننده حتی یک نفر شود و باعث آزادی 
محرومی گردد و خداوند، شاهد و گواه است که با آگاهی تمام و با ُسروری کامل 
از رهبری امام خمینی)ره( این راه را انتخاب کردم و زندگی ننگین دنیوی را زیر پا 
گذاشته و مرگ با سعادت را بر زندگی ننگین ترجیح دادم و بدان جهت شهادت را 
برگزیدم که به دنیاپرستان ثابت کنم که این همه به فکر دنیا بودن و جمع کردن 

آذوقه نابودشدنی دنیا، در آخرت برای انسان هیچ سودی ندارد. 
- من با شهادتم آن خواهم کرد که منافقان و توطئه گران بفهمند ما بیداریم و 
اّمت همیشه در صحنه هیچ گاه اجازه نخواهند داد به نفاق تان ادامه دهید. ما بیدار 

شده ایم و اسالم با خون ما زنده تر می شود . مسلمانان خفته بیدار می گردند.
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اهشم جلوداریان بیدگلی
نام پدر: علی

تولد: 1344/9/1
شهادت: 1365/12/21
محل شهادت: شلمچه 

عملیات:  کربالی 5
عضویت و شغل: بسیجي – آزاد

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادی)ع( بیدگل
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هاشم در اّول آذر 1344 در بیدگل به دنیا آمد. وی در دوران تحصیلی راهنمایی 
بود که ابتدا سایة پرمهر مادر را از دست داد و پس از شش ماه چراغ روشنایی پدر 

در خانه به خاموشی گرایید و درد تنهایی و غربت بر فضای خانه حاکم شد 
این وضعّیت منجر به ترک تحصیل او گردید و مّدتی را در اداره مخابرات و مّدتی 
هم در شهرداری مشغول خدمت شد ولی در این اّیام خود را برای اعزام داوطلبانه به 
جبهة جنگ آماده می کرد تا این که اّولین بار در سال 1361 از طریق جهادسازندگی 

، عازم میادین دفاع از میهن اسالمی گردید.
چندین بار به جبهة جنگ اعزام شد و در عملیات والفجر8 )تصرف فاو( از ناحیه 

دست مجروح شد.
پیوند  این  ازدواج نمود که حاصل  با خواهر همرزم شهیدش )شهید نوحیان(  او 
زندگی یک فرزند پسر به نام محّمدرضا بود که بعد از تولد او، مجّدداً به جبهة جنگ 
اعزام شد تا او راه دوستان شهیدش را ادامه دهد. هاشم در عملیات کربالی5 در 

منطقه شلمچه و در تاریخ 1365/12/21 به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید هاشم جلوداریان بیدگلی:

- به راستی ما برای آزمایش خلق شده ایم و در این دنیا رسالتی عظیم بر دوش 
داریم. خلیفه خدا روی زمین هستیم. باید ثابت کنیم که به حق خلیفه اوییم. بیندیشید 
که هدف از زندگی چیست؟ آیا هدف چند صباحی را در رفاه و آسایش بودن است؟ 

آیا چون حیوانات کارمان خورد و خواب است؟
آرزوهای  به  آیا رسیدن  برای کسب مقام های زودگذر است؟  زندگی دنیوی  آیا 

بی پایان است؟ و ...
اگر بنا بود هدف زندگی خورد و خواب و خوشگذرانی باشد، همانا حیوانات از این 
حیث از بشرّیت جلوترند! ولی کدام عقل سلیمی می پذیرد که حیوانات بر انسان مقّدم 

باشند؟ چرا که بشر، اشرف مخلوقات است. پس مفهوم زندگی چیست؟
اگر در کمال رفاه و آسایش ماّدی زندگی می کردیم و هیچ گونه رنجی را احساس 
نمی کردیم، زندگی معنا و مفهومی نداشت. اگر چنین است پس آیه »ولنبلونّک بشیء 
من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الّثمرات و بّشر الّصابرین« چه 

می شود؟ 
نیرومندی انسان بسته به آن است که خود به استقبال نابسامانی برود، نه آن که 

هرگاه با کوچک ترین مشکلی برخورد کرد، بنای نق زدن را بگذارد.
- عزیزان! گفتن اشهد، اسالمیت شما را به تنهایی امضا نمی کند، بلکه خداوند 
وعده داده است ما را مورد آزمایش قرار دهد و اکنون یکی از این آزمایش ها، همین 

جبهة جنگ در مقابل متجاوزین به میهن اسالمی است.
گرچه مفهوم جنگ در نظر اّول، کشتن و خرابی را به یاد می آورد ولی نبرد با 
دشمن متجاوز به میهن، مفهوم عشق به اهلل و شهادت را در قلب ها زنده می کند. 
مجال رزم نباید به دشمن داد و قبل از او باید آنان را سرکوب نمود و وظیفه دینی و 
میهنی خویش را ایفا نمود و در این راه، بهترین عزیزان را نیز باید فدا کرد تا اسالم 

محّمدی زنده بماند. تا وقت باقی است باید ثابت کنیم مسلمان حقیقی هستیم.
- به آنها که بنای نق زدن علیه این انقالب و نظام جمهوری اسالمی را گذاشته اند 
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و  نیرنگ  و  توطئه  دسیسه،  همه  این  با  کنید  قضاوت  صادقانه  می دهم .  هشدار 
دارید؟ حال که  توقعی  ایجاد می کنند، چه  ملّت و کشور  این  مشکالتی که علیه 
مسئولین کشور به یاری خداوند در پی رفع کمبودها هستند، شما هم به سهم خود 

کاری کنید. به جای دیدن عیب ها، خوبی ها را ببینید.
- پدران و مادران جامعه اسالمی! پیش از هرچیز به تربیت فرزندان خود اهمّیت 
دهید و کانون گرم خانواده را که محیطی آرام و کامل برای شخصیت آینده فرزندتان 
می باشد، به یک سری حرکات ناپسند تبدیل نکنید. مواظب باشید که رشد فرزندتان 

در گرو همان حرکات و اَعمال شما در خانواده است.
- برادرانم! مواظب اَعمال تان باشید که این دنیا سایه ای است زوگذر. تالش تان 
در این باشد که به محرومین جامعه کمک کنید و راه شهدا را فراراه خود قرار دهید. 
امروز باید قلب دشمن را نشانه گرفت تا بدانند که اسالم دارای قدرتی است که 

مافوق آن خداست.
- خواهرانم! اینک )در شهادت من( اشک ببارید و از اشک تان گلوله های آتشین 

و ُسربی بسازید و چشم های دشمنان اسالم و انقالب را نشانه روی کنید.
بدانید که در این زندگی، هیچ چیزی جز شهادت نمی تواند اسالم را پاسداری نماید 

و هیچ چیزی نمی تواند گلوی تشنه مرا سیراب کند، جز شهادت.
امیدوارم پیام آوراِن آرزوی من باشید و درس استقامت و شجاعت را به دیگران 

بیاموزید.
از  آینده ساز  نیروهای  تا  توطئه های خزنده ای در کار است  امروز  ایران!  ملّت   -
صحنه کنار زده شوند. با خط و خط بازی قصد دارند خود و نوچه های غافل از خدا 
را بر مسند قدرت بنشانند و ُپست های کلیدی را در دست داشته باشند و هرگونه 

پیشنهادی را از طرف دلسوزان، امام و عوامل، منحرف قلمداد کنند.
درد  بشناسید که همان مظلومان شهر و شهیدان جبهه اند که  را  دلسوزان  این 
یا در وصیت نامه های شان  با خدای خود می گویند  نیمه شب  در  یا  را  دل های شان 

می نویسند. بدانید که این شهیدان دنبال هیچ پست و مقامی نبوده اند .
- همسر شجاع و صبورم! شاید بگویند برای تو داغ برادر شهیدت بس بود ولی 
بدان در صدر اسالم زنانی بودند که هم برادر دادند هم پدر، هم همسر و هم فرزند؛ 
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همان طوری که در شهادت برادرت صبر پیشه کردی، در شهادت من نیز استوار 
باش؛ چرا که خود به من تذکر دادی که در جبهة جنگ شرکت کنم. به رضای 

الهی راضی باش.
فرزندم، محّمدرضا را به گونه ای تربیت کن که اَعمالش مبّین پیرو راستین اسالم 
ناب محّمدی)ص( باشد. او را رزمنده تربیت کن و به او بگو که پدرت در راه اسالم 
و انقالب اسالمی فدا شد. او آخرین یادگار من است در تعلیم و تربیت او نهایت 

کوشش را نما.
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محّمد  جهان میهن

نام پدر: حسین
تولد: 1342/4/10 

شهادت: 1361/3/2
محل شهادت: خرمشهر  

عملیات: بیت المقّدس
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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محّمد در دهم تیر 1344 در خانواده ای مذهبی در نوش آباد متولّد شد. پدر او کارگر 
ساده و زحمت کشی بود که با رنج و زحمت فراوان او را پرورش داد. محّمد فردی 
باهوش و عالقه مند به اسالم بود و از زمانی که مسائل را از هم تمیز می داد ، به 

ظلم و ستم طبقة جّبار که همان رژیم پهلوی بود؛ پی برد. 
وی تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسة شهید ناصر فکری سپری کرد و دوران 

راهنمایی را در مدرسه شهید احسان روحی گذراند.
در گرماگرم انقالب با همکاری دیگر دوستانش، اعالمیه های حضرت امام را در 
مساجد و معابر و مجامع عمومی پخش می کرد و در جلسات دینی و راهپیمایی ها 

شرکت می کرد تا وقتی که انقالب به پیروزی رسید. 
او عالقة زیادی به ورزش فوتبال داشت ولی به علّت عالقه بیش تر به فعالیت های 

مذهبی و انقالبی آن را رها کرد .
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چندین مرتبه عزم حضور در جبهه های 
نبرد را کرد اّما موّفق نمی شد و به همین علّت در بسیج فعالیت چشمگیری داشت.

عالوه بر شرکت در بسیج، در تأسیس کتابخانه شهید سروری )سرمدی( نقش 
بسزایی داشت و به همین علّت وصّیت کرد، پس از شهادتم تمام کتاب هایم را به 

کتابخانه اهدا نمایید.
حضور در بسیج، کتابخانه و فعالیت او در این زمینه ها باعث شد که از نظر روحی 
و جسمی آمادگی اعزام به جبهه را پیدا کند و دو مرتبه به جبهه اعزام شد که در 
مرحله اّول سه ماه در جبهه بستان و در مرحله دّوم، در فتح خرمشهر حضور پیدا کرد 
که در همین عملیات در تاریخ 1361/3/2 به آرزوی دیرین خود که همان شهادت 

در راه خدا بود، رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید محّمد جهان میهن:

- پیرو والیت فقیه باشید و با هم متحد بوده و از اسالم حمایت کنید.
- مادرم! همچون شیرزنان صدر اسالم مقاوم باش تا مشت محکمی بر دهان 
منافقین کوبیده شود و نگویند با از دست دادن فرزندش ، ناراحت شده و دست از 

انقالب کشیده است.
- ای خدا! مرا جزو شهدا قرار بده چرا که می ترسم درب رحمتی که به روَیم باز 

شده است بسته شود و به دنیا پایبند شوم.
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عّباس حالج آرانی 
نام پدر: رحمت اهلل
تولد:1342/3/10

شهادت: 1362/1/22 
محل شهادت: فّکه  
عملیات:  والفجریک

عضویت و شغل: سرباز سپاه
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران
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عّباس در دهم خرداد 1342 در خانواده ای مذهبی و زحمتکش در شهرستان آران 
و بیدگل دیده به جهان گشود. 

او اّیام کودکی را در دامان ُپرمهر مادر سپری کرد تا این که شش ساله شد و 
دوران ابتدایی را در مدرسه 17 شهریور و دوران راهنمایی را در مدرسه شهید خدمتی 
تحصیل کرد و در سال 1351 بود که دوره راهنمایی را به پایان رسانید و سپس وارد 

دبیرستان امام خمینی شد. 
عّباس فردی آرام و متین و از اخالقی خوب برخوردار بود. او در نهضت انقالب 
اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( حضوری فّعال در راهپیمایی ها داشت و پس از 
پیروزی انقالب نیز هم چنان به درس خود ادامه داد. با شروع جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، عّباس سر از پا نمی شناخت و همان طور که پس از پیروزی انقالب در 
بسیج فّعال بود، همین امر زمینه حضورش برای شرکت در جبهه ها شد و باالخره 
پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به جبهه رفت و سرانجام در منطقة فّکه در 

تاریخ 1362/1/22 به فیض شهادت نائل آمد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید عبّاس حالج  آرانی:

- وصّیتم به دوستان و خویشاوندان! امروز زمان امتحان است، دو جبهه وجود 
دارد، حسین و یزید از فرصت استفاده کنید و به سپاه حسین بپیوندید.

- مردم! از کم ترین وقت خود، بهترین استفاده را ببرید تا زمانی که در برابر میزان 
عدالت خدا قرار گرفتید نگویید: ای کاش خاک بودم و آن وقت فریاد پشیمانی بلند 
شده و طلب برگشت می کنید به این دنیا جهت جبران اَعمال تان: پس تا دیر نشده 
خود را اصالح کرده و با نفس و رهروی شیطانی خود مبارزه کنید؛ همان طور که 

با دشمنان مبارزه می کنید.
- پدر و مادرم! در مرگ من به هیچ عنوان غم و اندوه به خود راه ندهید، زیرا 
که دنیا محل گذر است و گرچه جوان دادن سخت است ولی شما صبر و تحّمل و 

استقامت در مقابل سختی ها را داشته باشید .
- برادران گرامی! سالم علیکم؛ بار دیگر مسئولیت شما بیش از پیش سنگین تر 
شده و شما جوانمردان انقالب و رهبری و اسالم هستید. پشتیبان والیت فقیه باشید 

و ادامه دهنده راه شهدا.
- خواهران مهربان! حفظ حجاب شما در این برهه از زمان، مشتی محکم بر پیکر 

دشمنان اسالم و شما الگویی برای دیگر خواهران مسلمان هستید.
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غالمرضا حمزه ای بیدگلی 

دومین شهید خانواده

نام پدر: عبّاس
تولد: 1345/10/1 

شهادت: 1362/12/9
محل شهادت: طالییّه  

عملیات:  خیبر
عضویت و شغل: بسیجي – دانش آموز

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هفت امامزاده)ع( بیدگل
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غالمرضا در اّول دی 1345 در خانواده ای متدّین ، مذهبی و متوسط جامعه در 
بیدگل متولّد شد. 

وی که دّومین شهید خانواده بود، در دامان مادری عاشق اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( و در کنار پدری زحمتکش رشد کرد. 

درآمد حالل و پاک خانواده از او فرزندی تحویل اجتماع داد که از وقتی خودش 
را شناخت عاشق ائمه اطهار و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( بود. 

شش ساله بود که وارد جامعه جدیدی به نام مدرسه شد و با موفقیت دوران ابتدایی 
را در مدرسه کاشانچی پشت سر گذاشت. 

او درد و مشکالت خانواده اش را احساس می کرد و متوجه فشارهای اقتصادی بود 
به همین علّت ضمن درس خواندن، به کار هم مشغول شد تا کمک خرجی برای 

والدین مهربانش باشد. 
دوران راهنمایی را در مدرسه شهید نیکبخت شروع کرد و با موفقیت به پایان برد. 
غالمرضا همان قدر که به درس و مساعدت به خانواده اهمّیت می داد؛ به مسائل 
مذهبی، شرکت در جلسات قرآنی و دینی هم اهمّیت داده و حضوری فّعال داشت. 

برخوردش مهربان و همیشه با تبّسم بود. 
او دوازده ساله  امام خمینی شروع شد،  انقالب اسالمی به رهبری  هنگامی که 
بود ولی با سّن اندکش در راهپیمایی ها و فعالیت های انقالبی حضور پیدا می کرد . 

با ورودش به مدرسه راهنمایی ، جنگ عراق علیه ایران شروع شد و ایشان هم 
عالقه زیادی برای رفتن به جبهه داشت ولی هنوز از سّن کافی برای اعزام برخوردار 
نبود تا هنگامی که دوره راهنمایی را گذراند و وارد دبیرستان شد و در سال 1362 
به عنوان بسیجی وارد جبهه های نبرد حق علیه باطل گردید و پس از مّدتی به 
شهادت رسید که پیکر مطهرش در مناطق عملیاتی به جا ماند که پس از نه سال 

به وطن بازگشت.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید غالمرضا حمزه ای بیدگلی:

- خداوندا! می دانی که برای آب نمی جنگم چون از آسمان می بارد و برای خاک 
نمی جنگم چرا که خاک مرا می بلعد. برای آن می جنگم که حسین بن علی)ع( در 

صحرای کربال جنگید و در این راه شهید شد.
من خّط سرخ شهادت را از سرور آزادگان حسین بن علی)ع( آموخته ام.

من درحالی این وصّیت نامه را می نویسم که لحظاتی دیگر عازم خّط مقّدم هستم 
و شاید ساعاتی دیگر به مرگم نمانده باشد ولیکن االن که عازم خّط مقّدم هستم با 

چه روحیه ای و با چه عشقی به حسین)ع( و شهادت عازم هستم.
- خداوندا! می دانی مّدت ها بود آرزو داشتم به جبهه اعزام شوم و به عنوان سربازی 
کوچک در رکاب آقا امام زمان)عج( باشم و حال که به این آرزو رسیده ام ، احساس 
می کنم مانند کبوتری هستم که پس از سال ها زندانی در قفس، در ُشرف آزاد شدن 

می باشم تا به مقصودم برسم.
- وصّیتم به پدرم! موقعی که این وصیت نامه را می خوانید، ناراحت نشوید و هم چنان 
در راه پیشبرد اهداف انقالب اسالمی کوشا بوده و همه کارهای شما برای خدا باشد.

- مادرم! می خواهم در این هنگام آخر به عنوان آخرین کالم با تو، از تو خواهش 
کنم که در شهادت ما )من و رجبعلی( صبور باشی و در فراق عزیزان شهیدت، زینب وار 
زندگی کنی و پیام ما را که دفاع از اسالم است همیشه در ذهن خود داشته باشی.

- وصّیتم به برادرانم! تنها آرزویی که دارم می خواهم بعد از شهادتم، سنگرم خالی 
نماند و پرچم اسالم افراشته باشد. مطمئنم که شما نیز در راه اسالم گام برمی دارید.

- وصّیتم به خواهرانم! مّدتی بیش نیست که در سوگ برادرتان رجبعلی نشسته اید 
و امروز نیز در سوگ برادر دیگرتان نشستید ولی می دانم ایمان و روحیه شما همة 

این مصائب را تحّمل می کند.
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علی اصغر  خالقی
نام پدر: نعمت اهلل
تولد:1363/4/3

شهادت: 1382/12/12
محل شهادت: کربالی معلّی – توسط تروریست های جنایتکار 

عضویت و شغل: مردمی
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران
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علی اصغر در سال 1363 در آران چشم به جهان گشود. وی بعد از دوران تحصیلی 
ابتدایی به کارگری پرداخت. با باز شدن راه کربال به سوی عّشاق امام حسین)ع(، 
زیارت قبر آن امام همام برای او یک آرزوی شیرین شده بود و تالش می کرد تا 
خود را به کربال برساند تا این که در هفتم محّرم به همراه برادرش و چند نفر از 

دوستان خود به سفر کربال مشرف شدند.
برادر و دوستانش می گویند: »شب تاسوعا به کربال که رسیدیم، آرامش نداشت و 
بی قراری او همه را متعجب کرده بود. همان شب به سینه زنی و عزاداری حسین)ع( 
پرداختیم ولی وقتی همه برای استراحت به هتل رفتیم، علی اصغر به پشت بام هتل 

رفت و یک سره به دعا و نماز خواندن می پرداخت«.
مادرش می گوید: »روز تاسوعا از کربال به من تلفن زد، حالش را پرسیدم و به 
شوخی تقاضای سوغات نمودم که پسرم علی اصغر در جواب گفت: فردا ظهر عاشورا 
از  این حرف ش خیلی نگران شدم و خواب  با  به تو خواهند داد!  را  خبر سوغاتی 
چشمانم ربوده شد تا این که ساعت هشت شب عاشورا وقتی تلویزیون از انفجار 
در کربال خبر می داد، به یک باره اسم پسرم علی اصغر را جزو شهدا شنیدم و شوکه 

و بیهوش شدم«.
هشت روز بعد، جنازه تکه تکه شده او را به ایران آوردند و به خاک سپردند. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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 محّمد خالوئیان بیدگلی
نام پدر: خیراهلل

تولد: 1339/7/29
شهادت: 1365/10/4

محل شهادت: جنوب خرمشهر 
عملیات:  کربالی4

عضویت و شغل: بسیجي– هنرمند
محل دفن: گلزار شهداي هفت امامزاده)ع( بیدگل
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محّمد در بیست و نهم مهر 1339 در بیدگل متولّد شد. وی به علّت مشکالت 
مالی خانواده در زمان تحصیل، در کار قالیبافی به پدر و مادرش کمک می کرد.

او جوانی با استعداد و از ذوق هنری خوبی برخوردار بود. طراحی، عکاسی و خطاطی 
او در سطح شهر نمایان بود و در این امر با جهادسازندگی و بسیج سپاه همکاری 

شایسته ای داشت.
ایران، برای طی دوران خدمت سربازی به  با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه 
لشکر28 کردستان اعزام گردید. در آن جا هم ذوق هنری اش در لشکر زبانزد شده 
بود. از خصوصیات اخالقی او صداقت، تواضع و فروتنی، آرامش و کم سخن گفتن او 
بود. او دانشجوی رشته مهندسی برق بود ولی بعد از پایان دوران سربازی اش مجّدداً 
در سال 1365 داوطلبانه راهی میدان جنگ شد و بعد از سازماندهی درگردان رزم 
لشکر8 نجف سپاه، در عملیات کربالی4 جنوب خرمشهر شرکت نمود و در چهارم 
دی 1365 به شهادت رسید. تا مّدت ها از پیکر مطهرش خبری نبود تا این که بعد 

از دو سال، جنازة او را به وطن آوردند و به خاک سپردند.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید محّمد خالوئیان بیدگلی:

- شکر و سپاس خدای را که مرا در این زمان بسیار حساس آفرید تا بتوانم )برای دفاع از 
میهن اسالمی مان( در جبهه حضور یابم.

- خدایا! تو را شکر می کنم که توفیق شهادت در راه خود را به من عطا نمودی. 
- خدایا! با کوله باری از گناه و معصّیت به سویت می آیم، عمرم را به غفلت گذراندم و 

آن طور که باید از تو اطاعت کنم نکردم.
- ای مردم! هر کس سرانجام می میرد و آن چه می ماند، اَعمال ماست . تمام زرق و برق 
این دنیا تا لب گور با ماست. فقط اَعمال شایسته، ما را در قبر کمک می کند. پس در تمام 
کارهای تان خدا را در نظر داشته باشید و در اَعمال تان تقوا و درست کاری را پیشه کنید. مبادا 
زندگی، شما را فریب دهد و آخرت را به دنیا بفروشید. در تمام مراحل انقالب و زندگی از 
امام عزیز پیروی کنید. پشتیبان والیت فقیه باشید. توطئه های دشمنان انقالب را با بصیرت 

خنثی کنید . 
هرچه از انقالب می گذرد دشمن حساب شده تر علیه ما نقشه می کشد . بیدار باشید که 
دشمنان از راه ایادی خود با شکل و فرم مذهبی و مقّدس گونه به اسالم و انقالب ضربه 

نزنند و همیشه پیرو روحانّیت حقیقی ، مسئول ، دلسوز و در خّط امام باشید .
- پدر و مادر و سایر افراد خانواده! از جان گذشتن سخت نیست که شیرین است و از محّبت 
بریدن ناگوار است که آن هم به یک شرط شیرین می شود و آن این که به خود بقبوالنیم 

که بریدن از محّبت، برای خداست.
نمی گویم گریه نکنید که این حّق شماست ولی صبر داشته باشید.

زحمات طاقت فرسای شما را به هیچ وجه نمی توانم جبران کنم و حّق یک فرزند خوب را 
نتوانستم ادا کنم. مرا حالل کنید. امانتی بودم از طرف خدا نزد شما و خوشحال باشید امانت 

خود را با سربلندی تقدیم خدا کردید.
جلسات مرا خیلی ساده و بی ریا برگزار کنید و از خرج های زیادی پرهیز کنید. مقداری نماز و 
روزه قضا دارم و هم چنین حساب های خود را در کاغذی دیگر نوشته ام، طبق آن عمل نمایید.

خدا را، نماز را ، تقوا را، اسالم را، انقالب را و امام را همواره به یاد داشته باشید و در متن 
زندگی خود به کار برید.

امضا: شوشتر 1365/9/28
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احمد   خاموشیان بیدگلی
نام پدر: حسین

تولد: 1344/1/1
شهادت: 1362/12/3
محل شهادت: طالییّه  

عملیات:  خیبر
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي هفت امامزاده)ع( بیدگل
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احمد در اّول فروردین 1344 در بیدگل متولّد شد. وی در دوران ابتدایی و راهنمایی 
برای کمک به خانواده ضمن تحصیل علم، به امر کشاورزی و نانوایی می پرداخت. 

دوران تحصیل خود را تا سال دّوم دبیرستان ادامه داد.
با شروع جنگ عراق علیه ایران، در همان سال اّول )تابستان 1360( برای کمک 
امر  ابوذر سرپل ذهاب شد و در  پادگان  به رزمندگان، داوطلبانه راهی  و پشتیبانی 

نانوایی مشغول خدمت شد.
چندین مرتبه با سازماندهی در گردان های رزم، داوطلبانه راهی میادین جنگ شد تا 
این که در تاریخ 1362/12/3 در منطقه طالیّیه خوزستان )عملیات خیبر( به شهادت 
رسید ولی از جنازه مطهر او یازده سال خبری نبود که پس از یازده سال چند تکه 

استخوان از جنازه شهید را به وطن آوردند و به خاک سپردند.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید احمد خاموشیان بیدگلی:

- هر انقالبی که بخواهد به پیروزی برسد، مبارزه ها در پیش دارد و باید در این راه 
خون داده شود تا به پیروزی برسد. چه خوب که این دگرگونی در راه صراط مستقیم 

باشد تا اهداف مقّدس اسالم که خداوند ضامن آن است، داشته باشد. 
تنها فرق انقالب ما با سایر انقالب های دنیا این است که نشأت گرفته از قرآن، 
پیامبر و ائمه اطهار)ع( می باشد. انقالبی است که تنها با توحید، نبوت، امامت، معاد 

و عدل ریشه دوانده است.
ریشه این انقالب در اعماق قلب و روح ها اثر گذاشته و نسل ها در این انقالب 
سهمی را به عهده داشته اند، آنهایی که در گذشته، مجاهدت ها، مبارزه ها و شکنجه ها 

را تحّمل کردند تا این انقالب به رهبری حضرت امام خمینی به پیروزی رسید ...
که  ریخته شده  این خون های  قبال  در  و  انقالب  این  قبال  در  ما  وظیفة  اّما  و 
ارزش های بسیار عالی را آفریده اند، چیست؟ مگر غیر از این که باید این انقالب را 

به صاحب اصلی اش )حضرت مهدی»عج«( بسپاریم ...
- ملّت ایران! این خون های ریخته شدة شهد را ارزش قائل شوید.

- بر ماست که از رهبر انقالب، پیروی و هدف های عالی او را دنبال کنیم.
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مانده علی  دالوریان آرانی
نام پدر: حسینعلي
تولد: 1334/4/1

شهادت: 1362/12/11
محل شهادت: منطقه طالییّه   

عملیات: خیبر
عضویت و شغل: پاسدار،  نظامی

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علي)ع( آران

دّومین شهید خانواده



122

مانده علي در تاریخ 1334/4/1 در شهرستان آران و بیدگل، در خانواده اي مذهبي و از 
طبقه متوسط جامعه چشم به  جهان گشود. 

میزان تحصیالت وي تا اّول راهنمایي بوده و پس از آن به کار در کوره آجرپزي و در 
کنار آن به قالیبافي مي پرداخت.

فّعالّیت سیاسي شهید از سال 1356 شروع شد؛ یعني قبل از پیروزي انقالب اسالمي 
شهید با رفتن شبانه به قم و آوردن اعالمیه و نوار حضرت امام خمیني)ره( و پخش کردن 
آن در سطح شهر، مردم را از اخبار و اوضاع آگاه مي کرد و در تظاهراتی که هر روز در 
سطح شهر برگزار مي شد، شرکت مي کرد. بعد از پیروزي انقالب اسالمی و با توجه به 
بیانات حضرت امام که تأکید به جهادسازندگي داشتند، شهید تصمیم به زراعت و دامداري 
گرفتند و دشت صالح دشت آران را با تالش بسیار از ارباب و رعّیتي خارج نمود و در اختیار 

کشاورزان قرار داد و آن دشت با کمک جهادسازندگي و کندن چاه زارعي آباد شد.
در سال 58 با غائله کردستان ، به امر امام براي مقابله با توطئه های دشمنان راهي 

کردستان شد و به گفتة همسر ایشان، او نفر دّوم شهرستان در کردستان بودند.
در سال 1360 با شروع جنگ تحمیلي و با شکل گرفتن بسیج به عضویت آن درآمد و 

در سال 1362 عضو رسمي سپاه شدند و به جبهه اعزام گردیدند.
ایشان در عملیات هاي محّرم، رمضان و خیبر شرکت داشتند که در عملیات خیبر در 
منطقة طالیّیه، 15 اسفند سال 1362 به درجة شهادت رسیدند و شهد شهادت را نوشیدند.

پیکر این شهید بعد از 12 سال، یعني در سال 1374 به وطن بازگشت. 
شهید در سال 1361 به مّدت سه ماه، در مأموریتي به خاطر امنّیت مرزها به سیستان 
و بلوچستان اعزام شدند. شهید با دیدن چند خواب به شهادت خود یقین پیدا کرده بودند.

از جمله در سال 1361 اوایل جنگ همسر ایشان از خواب بیدار و دیدند که ایشان 
در حال گریه و خواندن نماز شب هستند. او از همسرش علّت گریه را پرسید و ایشان 
این گونه تعریف کردند که: در خواب، درب خانه به صدا درآمده و با باز کردن در، دو عرب 
با پیراهن سفید در پشت در بودند یکي از آنها به من اشاره کرد بیا برویم من هم مثل 
این که مي دانستم که باید برویم، گفتم ما تازه به این منزل آمده ایم و وضعّیت منزل و 
زن و فرزندانم مناسب نیست، اگر اجازه بدهید من سر و ساماني به وضع آنها بدهم و 
شرایط مسکن را مهّیا کنم که یکي از آنها اشاره به دیگري کرد و کسب اجازه نمود و آن 
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عرب با اشاره سر اجازه دادند که بمانم و من از خواب پریدم و فهمیدم که مّدتي دیگر 
شهید خواهم شد.

او در سال 1362 به عضویت سپاه درآمده بودند که ایشان براي آموزش به پادگان الغدیر 
اصفهان اعزام شده بودند که یک شب در پادگان خواب مي بینند که نیروهاي پادگان 
همه به صف شدند و گویا یکي براي بازدید از نیروها به پادگان مي آید. او در این مورد 
می گوید: به یک باره دیدم که دِر پادگان باز شد و شخصي نوراني وارد پادگان شدند و از 
همه بازدید کردند و به هرکسي از کوله پشتي خود رنگي از لباس مي داد. به یکي سبز، 

به یکي زرد و دیگري سفید.
من پرسیدم آقا ما همه پاسداریم، به یک لباس و به یک رنگ. چرا شما به هرکس 
به خاطر خدا خدمت  آنهایي که سبز دادم،  نوراني گفت:  یک رنگ مي دهید؟ شخص 
مي کنند. آنهایي که زرد دادم، به خاطر ریا آمده اند و لباس سفید براي آنهایي است که 
شهید خواهند شد. به من گفت تو چه رنگي مي خواهي؟ گفتم: من خیلي آرزوي شهادت 

دارم و ایشان لباس سفید به من دادند.
شب از خواب پریدم و بعد از نماز شب به خدمت فرمانده رسیدم و خوابم را تعریف کردم. 
فرمانده نیروها را جمع کرد و خواب مرا تعریف کرد و گفت: حواس تان را جمع کنید، 

امشب آقا به پادگان آمده اند و همة نیروها گریه کردند که از دسته لباس زردها نباشند.
به گفته همسر ایشان در مّدت زندگي مشترک، نماز شب ایشان هرگز ترک نشد و 
تمام هّم و غّم زندگي اش مردم بود؛ به طوري که مّدتي به خاطر مردم تعاوني تشکیل 

داده بود و اقالم موردنیاز مردم را توزیع مي کرد.
در سال 1357 یعنی اوایل ازدواج، شهید خوابي مي بینند که به اتّفاق همسرش در باغي 
زیبا بودند که ناگهان سِر دو پسر بّچه را که بریده بودند، مي بینند. تعبیر این خواب به 
گفتة یکي از روحانّیوین این بود که داراي دو پسر خواهید شد و خود ایشان هم شهید 
مي شوند و این خواب در سال 1358 و 1360 با تولّد پسرهاي شان و سال 1362 با شهادت 

ایشان تعبیر شد.
جواب شهید به همسرشان که اظهار ناراحتي از تنهایي و مشکالت زندگي و فرزندان 
مي کردند، این بوده است که تو به من قول بده از فرزندانم مراقبت کني. آنها را خوب 
تربیت نمایي و من قول مي دهم که در قیامت از تو شفاعت کنم. تو تنها نیستي، خدا 
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را داري و اگر تمام دنیا با تو باشند ولي خدا را نداشته باشي و ایمان نداشته باشي، 
تنهایي و هیچ کس را نداري ولي اگر خدا باشد و هیچ کس هم با تو نباشد، براي تو 
کافي است و خدا هم عهد کرده، هر رزمنده اي که در راه من بجنگد خودم حافظ 

زن و فرزندانش هستم.
یکي از همرزمان شهید درباره شب عملّیات و حضور آن شهید می گوید: مرحله 
اّول عملیات خیبر به پایان رسیده بود. نیروها براي شروع مرحله دّوم عملیات آماده 
مي شدند. فرماندهي گردان، نیروها را سازماندهي نمود. یکي از نیروها به علّت بیماري 
و ضعف جسماني قادر به شرکت در عملیات نبود و چون تخّصص او تخریب بود و 
نیاز مبرم به تخریب چي احساس مي شد، شهید مانده علي دالوریان داوطلب جایگزین 

رزمنده بیمار گردید و به عنوان تخریب چي گردان وارد عملیات شد.
در پایان این مرحله از عملیات که دشمن، آتش سنگیني روی گردان ریخته بود 
و تلفات و شهدا، یکي پس از دیگري در آن منطقه صعب العبور امان را از رزمندگان 
گرفته بود؛ رزمندگاني که برابر دستور در حال عقب نشیني بودند، به شهید مانده علي 
دالوریان اشاره مي کنند که دستور عقب نشیني صادر شده است. شهید با جسارت 
و غیرت اسالمي و ملّي خود به رزمندگان خطاب مي کند که با دشمن تن به تن 
و حتي با سر نیزه خواهم جنگید و این اتّفاق از قول یکي از رزمندگان شاهد بیان 
گردیده و سرانجام شهید سینه به سینه با دشمن درگیر شده و هنگامي که دشمن 
نتوانست با او مقابلة رو در رو کند ، او را محاصره نموده و با تیر خالص او را به 

شهادت مي رسانند.
پیکر شهید به علّت شرایط سخت جغرافیایي به پشت جبهه انتقال داده نشد و در 

منطقه باقي ماند و نهایتًا شهید در آمار مفقود الجسد جنگ ثبت گردید.
الزم به ذکر است که در آن شب عملیات برادر کوچک تر شهید، شهید جعفرعلي 
دالوریان که در یکي از گردان هاي رزمي اش که هم زمان از نیروهاي عمل کننده 
بودند، در همان شب به شهادت رسیده و به همان علّت )جغرافیایي منطقه( جنازه اش 

در منطقه باقي مانده و دو برادر در یک عملیات مفقودالجسد گردیدند. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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جعفر  دالوریان آرانی

اّولین شهید خانواده

نام پدر: حسینعلي
تولد: 1345/6/1

شهادت: 1362/12/11
محل شهادت: منطقه طالییّه   

عملیات:  خیبر
عضویت و شغل: بسیجي – کارگر

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علي)ع(
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جعفر در اّول شهریور 1345 در آران متولّد شد. تحصیالت خود را تا دّوم راهنمایي 
ادامه داد و بعد از آن براي کمک به خانواده، به امر کشاورزي و قالیبافي و تأسیسات 

ساختمان )لوله کشي( پرداخت.
با آغاز جنگ تحمیلي عراق علیه ایران اسالمي، او با این که نوجوان کم سّني 
بود، در تاریخ 1362/3/30 به صورت داوطلبانه در سّن هفده سالگي در دوره آموزش 
نظامي شرکت کرد و خود را به صف رزمندگان دفاع مقّدس ملحق نمود و براي 

اّولین بار عازم منطقه کردستان شد.
مجّدداً در تاریخ 1362/11/12 داوطلبانه عازم منطقه خوزستان شد و در عملیات 
خیبر )جزایر مجنون، پاسگاه زید و پاسگاه طالییه( شرکت نمود که در این عملّیات 
ابتدا از ناحیه پا مجروح شد ولي بعد از درمان اولّیه، با همان حالت مجروحّیت مجّدداً 
در منطقه عملیاتي، به نبرد با دشمن متجاوز پرداخت تا این که درتاریخ 1362/12/11 
به همراه برادر شهیدش مانده علي در نبرد سنگین جزایر مجنون شرکت نمود که بعد 
از چندین نبرد، جنازه مطهرش در منطقه دشمن به زمین ماند و بعد از هفت سال 

جنازه اش در تاریخ 1369/10/2به وطن بازگشت و به خاک سپرده شد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید جعفر دالوریان آرانی: 

- خدایا! ما قصد و نّیت  مان تشکیل دولت و حکومت تو روي زمین است تا اسالم 
و اهلش عزیزگردند.

- خدایا! شکر گزارم که توفیق دادي تا در زمرة سربازان و رزمندگان مدافع اسالم 
قرار گیرم و این افتخار است.

- در این ایام بسیار حّساس و سرنوشت ساز، احساس مسئولیت و وظیفه نمودم.
- اي پدر عزیز و مهربانم که با زحمات طاقت فرسا ما را بزرگ نمودي! من دست 

پینه بسته ات را بوسة افتخار مي زنم. امیدوارم لطف کنید و مرا ببخشید.
- مادر جان، اي که همه روح و وجودم هستي! تو را دوست دارم و ارادت خاصي 
به شما دارم. اگر فرزندت به شهادت رسید، افتخار کن و نگران مباش که اکنون 
زمان امتحان تو و پدر مي باشد. افتخار کنید و از خداوند تشکر نمایید که فرزندتان 

در راه خدا و قرآن مجاهدت نمود و به شهادت رسید. مرا ببخش و عفو کن.
- برادران عزیزم! بصیرت خود را باز کنید و راهم را ادامه دهید. توجه به پدر و 

مادر را فراموش نکنید.
- خواهر جان! بر تو باد در دنیا با ایمان و عقیده ات و چادر مشکي ات، صبر پیشه 

کنید چرا که من امانتي بودم که به سوي معبود و عاشقم شتافتم.
- مردم عزیز! دنیا محّل گذر و عبوري بیش نیست، به آن نچسبید. از امام خمیني 

اطاعت کنید و روحانیت مبارز و متعّهد را فراموش نکنید...
- اي ملّت اسالم و اي ایرانیان! افتخار کنید و اتّحاد و انسجام خود را حفظ کنید.
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احمد  دهقانی آرانی
نام پدر: شیخ مرتضي

تولد: 1330/4/27
شهادت: 1360/3/25

محل شهادت: مریوان – توسط ضّدانقالب کومله
عضویت و شغل: افسر وظیفه منقضي 56 ارتش– کارمند

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علي)ع( آران
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احمد دهقاني آراني در تاریخ 1330/4/27 در خانواده اي مذهبي و متدین در آران 
متولّد شد. بعد از گذراندن دوران دبستان و دبیرستان، موّفق به اخذ دیپلم در سال 

1347 گردید.
مذهبي،  و  اخالقي  خصوصیت  به  توجه  با  و  تحصیل  دوران  طول  در  ایشان 
فّعالّیت هاي فرهنگي و مذهبي زیادي از قبیل تشکیل انجمن هاي اسالمي و کانون 

فرهنگي - ادبي و شرکت در جلسات مردمي و مذهبي داشت. 
تبریز  دانشگاه  کتابداري  رشته  در  دانشگاه ها  ورودي  کنکور  در  شرکت  از  پس 

پذیرفته و درسال 1352 موّفق به اخد مدرک لیسانس شد.
پس از طي دوران سربازي، در مدرسه عالي علوم قم )که فعاًل به دانشگاه ارتقا 

یافته( استخدام گردید. 
هم زمان با اوج گیري نهضت اسالمي و با شروع تظاهرات مردمي در اعتراض 
به رژیم ستمشاهي، ایشان به عنوان یکي از افراد مؤثر در ساماندهي راهپیمایي ها 

و تظاهرات مطرح بود. 
با توجه به رشته تحصیلي و ذوق ادبي ایشان، تنظیم شعارهاي راهپیمایي آران به 
عهده او بود و بعضي اوقات تا پاسي از شب سروده هاي انقالبي خود را آماده مي نمود.

با توجه به این که محّل کار نامبرده شهر قم بود، وظیفه آوردن اطالعّیه هاي انقالبي 
امام خمیني از قم به آران را نیز به عهده داشت. 

با شروع انقالب فرهنگي و تعطیلي موقت دانشگاه ها، به صورت مأمور در فرمانداري 
قم مشغول به خدمت گردید.

او با شروع جنگ تحمیلي، با احساس وظیفه شرعي، به صورت داوطلبانه در سال 
1359 به جبهه اعزام و در 25 خرداد ماه 1360 در منطقه مریوان به شهادت رسید.

ایشان یکي از فّعاالن سیاسي و فرهنگي آران بوده و از اعضاي فعال و اصلي 
کانون فرهنگي مهدّیه محسوب مي شد.

تنظیم نمایشنامه هاي مذهبي و اجراي آن و آموزش قرآن و احکام و حدیث از 
جمله فعالیت هاي این کانون بود. از ایشان نوارهاي اجراي نمایشنامه با مضمون 

عاشورا در دست مي باشد.
ارتباط نامبرده با مجامع علمي و فرهنگي و ارتباط نزدیک با جوانان و فرهنگیان 
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و روحانیون از ایشان فردي موّجه و قابل اعتماد و تحصیل کرده و مذهبي ساخته بود. 
احترام به بزرگان دیني، رعایت حقوق دیگران و دفاع از مردم و احترام به والدین 

و ارتباط با فرهنگیان و جوانان از خصوصیات بارز ایشان بود. 
از ایشان اشعار جالبي به یادگار مانده است. قطعه شعر زیر سروده شهید احمد 

دهقاني در سنگر است که زینت بخش سنگ مزارش گردیده است: 

بـهـر دفـاع ز مـیـهن اسالم، بـي درنـگ
چـون بین کـفـر و دیـن درگرفـت جنگ
رفتم به جبهه تا تن دشمن َکشم به خاک
با دست خویـش پوزة او را زنـم به سنگ
با عـزم آهـنـیـن و بـه نـیـروي اعـتقـاد
چشم عدو برآورم از کـاسه، خود به چنگ
شـیرافـکن است لـشکر اسـالم در نـبرد
کي  مي خورد شکست از این روبهان لنگ
اسـالم، دین و روح خدا، رهـبر مـن است
ریزم به کام خـصم، به فـضل خدا شرنگ
بـا خـون به خـاطـر دیـن مي کنـم وضـو
تـا نـزد دشـمـنـان نـروم زیـربـار نـنـگ

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید احمد دهقاني آراني:

- سپاس بي کران خدایي را گویم که توفیق نصیبم فرمود تا بتوانم در راه اسالم 
عزیز، این یگانه صراط مستقیم بشریت و قرآن کریم، این نسخة منحصر به فرد 

نجات بشریت و انسانیت تالش کنم. 
- خدایا! رضاي تو گرانبهاترین کاالها و شهادت در راه تو از لذایذ است. 
- خدایا! به هر که این دو نعمت دادي موهبت را به اعال درجه رساندي. 
- پروردگارا! ما را به آنچه تو دوست مي داري و راضي هستي موّفق بدار.

- در نماز شب، مخصوصاً  شب هاي جمعه، نماز جمعه و ... سربازان مسلمان را 
دعا کنید.

- پدر و مادر عزیزم! در مقابل زحمات طاقت فرسایي که براي رشد و تعالي من 
متحّمل شده اید. هیچ ندارم تا تقدیم کنم؛ به جز دعا در دنیا سرمایه اي به جز رضاي 

شما نیست؛ امید است از ما راضي باشید.
- باز هم خواهشمندم، مادرم! به هیچ وجه ناراحت نباشید؛ چون باالخره ما هم 

مسلمانیم و در این آب و خاک زندگي مي کنیم و وظیفه اي داریم. 
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عيسی  راستی

نام پدر: رحیم
تولد: 1328/1/2

شهادت: 1365/12/12
محل شهادت: شلمچه 

عملیات: کربالي 5
عضویت و شغل: بسیجي – کشاورز

محل دفن: گلزار شهداي دارالّسالم ابوزیدآباد
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عیسي در تاریخ 1328/1/2 در محّمدآباد ابوزید از توابع شهرستان آران و بیدگل 
متولّد شد. 

دوران کودکي را با سختي و مشّقت در خانواده ای مذهبي و متّدین گذرانید و در 
سّن هفت سالگي وارد دبستان شد که به علّت مشکالت معیشتي خانواده نتوانست 
بیش از دو کالس درس بخواند و پس از آن وارد کار کشاورزي شد تا هم کمکي 

براي خانواده باشد و هم بتواند امرار معاش نماید. 
با شروع انقالب اسالمي، در راهپیمایي ها و مجالس مذهبي حضوري فّعال داشت. 
با شروع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران تصمیم گرفت وارد جبهه ها شده و در کنار 
رزمندگان به نبرد با دشمن زبون بعثي بپردازد که در تاریخ 65/9/10 پس از گذراندن 
آموزش نظامي به منطقه عملیاتي جنوب کشور اعزام و در تاریخ 1365/12/12 در 
عملیات کربالي5 در شلمچه شرکت کرد که در اثناي درگیري با دشمن، بر اثر 

اصابت ترکش دشمن به سر، صورت و گردن به مقام رفیع شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید عیسي راستي:

- اینجانب عیسي راستي با اعتقاد به اصول و فروع دین و دوازده امام و نائب 
برحقّ شان حضرت امام خمیني، نه کورکورانه بلکه با چشم باز و قلبي آگاه وظیفه 
خود دانستم،  اکنون که اسالم در خطر قرار گرفته به جبهه بروم و از اسالم دفاع 
کنم. چون تمام کفر دست به دست هم داده اند که اسالم را نابود کنند. وظیفه هر 
مسلماني است که از دین خود دفاع کند. چون اگر امروز مسلمان ها به جبهه نروند، 

فردا هیچ عذري در پیشگاه خدا نخواهند داشت.
- من کوچک تر از آن هستم که این ملّت شهیدپرور را نصیحت کنم فقط این 
را مي خواهم بگویم که سعي کنید به خاطر مسائل جزیي، وحدت از بین نرود. اگر 
بخواهید براي مطرح کردن مسائل جزیي وحدت را از بین ببرید به کمک آمریکا 
رفته اید؛ بدون این که خود دانسته و خواسته باشید. چون آمریکا پول خرج مي کند تا 
تفرقه درمیان ما باشد ولي ما بدون پول به کمک آمریکا رفته ایم. ان شاءاهلل خداوند 

همه را آگاه کند.
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غالمرضا  رجایی
نام پدر: حسن

تولد: 1346/1/1
شهادت: 1361/2/16

محل شهادت: خرمشهر )پدافندی(
عضویت و شغل: بسیجي – کارگر کارخانه

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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»یا اّیتها الّنفس المطمئّنه ارجعی الی ربّک راضیه مرضّیه«
هان، ای جان آرامش گرفته! به جانب پروردگات برگرد در آن حال که خشنود از 

خدای خویش هستی و خدایت از تو خشنود.
این بار سخن از شهیدی دیگر است، شهیدی که در سنین نوجوانی زندگی را رها 
کرد و به سوی حق شتافت. آری! شهید غالمرضا رجایی، توفنده ای که هیچ گاه از 

پای ننشست و مردانه جنگید و مردانه شهید شد. 
غالمرضا در سال 1346 در خانواده ای مذهبی در شهر نوش آباد متولّد شد.

وی از همان اوایل زندگی، نوای سرشار از عاطفه و گذشت بود و لذت های زودگذر 
دنیای در اراده استوارش بی مقدار می نمود. 

شش ساله بود که به تحصیل مشغول و تا پایان ابتدایی را در مدرسه شهید ناصر 
فکری به پایان دورة رسانید و اوقات فراغت را به مطالعه کتب مذهبی و سیاسی 

می پرداخت. 
با شروع انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی)ره( فّعاالنه وارد جریان 

نهضت اسالمی شد و علیه رژیم منحوس پهلوی به فعالیت پرداخت.
در بحبوحة انقالب بود که به علّت کمی درآمد خانواده، درس را رها کرد و پس 

از پیروزی انقالب اسالمی به استخدام کارخانه شماره دو کاشان درآمد. 
با شروع جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، مشتاق رفتن به جبهه شد تا 
این که پس از گذراندن دوره آموزش نظامی، در آذر 1360 به جبهه های جنوب اعزام 
شد و حدود سه ماه در سنگرهای دفاع از میهن اسالمی و خونین شهر پرداخت که 
در این سفر مجروح و مّدتی را به وطن بازگشت و چند ماه را در کارخانه مشغول 
کار شد. پس از مّدت چهار ماه مجّدداً در تاریخ 1361/11/2 عازم خرمشهر شد و 
در تاریخ 1361/2/16 در عملیات پیروزمندانه بیت المقّدس شرکت کرد و در حین 

اجرای عملیات به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید غالمرضا رجایی:

»این ما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشّیده«
هر کجا باشید، مرگ شما را فرا می گیرد، هر چند که در برج های محکم و بلند 

باشید.
- ای مردم شریف و غیور ایران! از شما خواهش می کنم که امام را تنها نگذارید؛ 
حتی یک لحظه و با اتحاد خود مشت محکمی بر دهان ابرقدرت ها و خونخواران 

جهان بزنید.
- از خواهرم تقاضا می کنم که بر مرگ شرافتمندانه من گریه نکند و مانند زینب 

راه برادرت را دنبال کنی. 
- برادرانم در عزای من گریه نکنند و مانند امام سجاد)ع( راه مرا و شهیدان دیگر 

را دنبال کنند و رهرو اسالم و امام مان حضرت امام خمینی)ره( باشند.
- ای ملّت! من کوچک تر از آنم که برای شما پیام بفرستم ولی از شما خواهش 
می کنم هرکس در هر کجا دنبال تفرقه و نفاق بود، از راه عدل اسالمی به محاکمه 

بکشید.
- من خوشحالم که توانستم راه حسین)ع( را دنبال کنم.

- مادرم! می دانم که منتظر من بودی تا برگردم و در کنار شما زندگی کنم ولی 
خدا خواست به آرزویم برسم و در بهشت شما را شفاعت کنم.
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 ارباهیم  رحمانی نوش آبادی
نام پدر: عبّاس

تولد: 1341/1/10
شهادت: 1362/5/8

محل شهادت: تپّه های برهانی عراق 
عملیات:  والفجر2

عضویت و شغل: سرباز سپاه
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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ابراهیم در دهم فروردین 1341 همراه با شکوفه های بهاری در حاشیه کویر در 
شهر نوش آباد متولّد شد. 

خانواده او گرچه از مال دنیا بهره ای نداشتند ولی وجودشان سرشار از عشق و 
ایمان به خدا و اهل بیت)ع( بود. پدرش فردی زحمتکش، متدّین بود و مادرش برای 

تربیت صحیح اسالمی او لحظه ای غافل نبود.
ابراهیم هفت ساله بود که به مدرسه رفت و دوران ابتدایی را در مدرسه شهید 

ناصر فکری نوش آباد گذراند. 
اخالق و رفتار او دیگر دوستانش را جذب خدا کرده بود. او مشکالت اقتصادی 
خانواده اش را به خوبی احساس می کرد و به همین دلیل بود که دوران دبیرستان 
را شروع نکرد تا بتواند با کار کردن در کارخانه ریسندگی کاشان، مساعدتی برای 
والدینش باشد و هنگامی که مشغول به کار شد، همت کرد تا بتواند شبانه تحصیل 

را ادامه دهد. 
پس از مّدتی که در کارخانه کار کرد، حرفه درودگری را پیشه خود نمود، در عین 
حال هم چنان در مراسم مذهبی، جلسات دینی و نماز جماعت حضوری فّعال داشت.

با شروع نهضت اسالمی ایران به رهبری حضرت امام خمینی)ره( در حّد توان خود 
به فعالیت های انقالبی می پرداخت و در تمام راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد 

و یک مرتبه هم در هنگام پخش اعالمیه های حضرت امام)ره( دستگیر شد. 
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به بسیج کاشان مراجعه و برای اعزام 
به جبهه ثبت نام کرد و پس از سپری کردن دوره آموزش، برای گذراندن خدمت 
سربازی به جبهه اعزام گردید و در عملیات فتح المبین و بیت المقّدس شرکت کرد.

پس از عملیات، مّدتی به مرخصی آمد و در اعزام بعدی در عملیات رمضان شرکت 
کرد و در مرحله چهارم این عملیات همراه برادرش غالمحسین مجروح شد. 

اعزام و در  به جبهه  بهبودی نسبی دوباره  با  و  از مّدتی بستری گردید  او پس 
عملیات محّرم شرکت و مجّدداً مجروح شد که پس از بهبودی برای آخرین مرتبه 
به جبهه روانه و در عملیات والفجر2 حضور پیدا کرد و در حین اجرای عملیات در 

تاریخ 1362/5/8 به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید ابراهیم رحمانی نوش آبادی:

- ای برادران و خواهران عزیز! کسی را که در آرزویش بودم و شیعه بیش از چند 
قرن در انتظارش بود که ای حسین)ع( عزیز اگر در کربال بودیم ، تو را یاری می 

کردیم؛ فرا رسید و عینّیت پیدا کرد. مگر نه این است که ایران ما کربالست.
- امروز و هر روز این مملکت عاشوراست و پرچمدار این حرکت که حرکتی است 
امتحان که خود  این  از  را  ما  ان شاءاهلل که خداوند  به سوی خدا، خمینی است و 
طالب آن بودیم پیروز گرداند. به راستی هر آن کس که خمینی)ره( را دوست دارد، 
امام حسین)ع( را دوست دارد و هر آن کس که خمینی)ره( را یاری کند حسین)ع( را 

یاری کرده است .
- پروردگارا! شهادتم را در راه دین و قرآن که خاری در چشم دشمنان اسالم 

می باشد، قبول بفرما.
- اکنون که با تمام آگاهی ، عشق و ایمان ، صف حق یعنی خّط خمینی)ره( را 
انتخاب کرده ام؛ به همه دوستان خویش این سفارش را دارم که مبادا امام را تنها 

بگذارند. پس والیت فقیه را حفظ کنید تا اسالم استوار باشد.
- پدر عزیز و مادر مهربانم! شجاع و استوار باشید که شهادت فرزندتان باید افتخار 

و سربلندی پیش خدا و مردم باشد.
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حمیدرضا  رحمانی

نام پدر: حسن
تولد: 1350/1/20

شهادت: 1366/4/8
محل شهادت: سردشت  

عملیات: نصر5 
عضویت و شغل: بسیجی – محصل

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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حمیدرضا در بیستم فروردین 1350 در نوش آباد متولّد شد. وی دوران کودکی 
را در دامن خانواده ای سپری کرد که عشق به ائمه اطهار داشتند. شش ساله بود 
که وارد مدرسه ابتدایی محتشم نوش آباد شد و مقطع راهنمایی را در مدرسه شهید 

احسان روحی گذراند. 
ایشان در دوران نهضت انقالب اسالمی اگرچه سّن کمی داشت ولی در جلسات 
مذهبی ، راهپیمایی ها و صحنه های انقالب فّعال بود. با پیروزی انقالب اسالمی به 
رهبری حضرت امام خمینی)ره( در بسیج حضور چشمگیری داشت و با آمادگی کاملی 
که از نظر روحی در بسیج پیدا کرد، توانست برای فراگیری آموزش های نظامی 
آماده شود و دوره های نظامی را بگذراند و در حالی که فقط پانزده سال داشت، وارد 

جبهه های نبرد حق علیه باطل شد. 
منطقه  در  نصر5  عملیات  در  و  سازماندهی  نجف اشرف،  لشکر8  در  حمیدرضا 

سردشت کردستان به عنوان آرپی جی زن مشغول نبرد شد. 
آری! هنگامی که او در حال شلیک آرپی جی به سوی دشمن از خدا بی خبر بود، 

هدف گلوله مستقیم دشمن بعثی قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت نائل شد. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حمیدرضا رحمانی:

- سالم مادرم! سالمی گرم به تو ای الگوی مقاومت که فرزند خود را با رضایت 
دل به جبهه فرستادی. 

- سالم پدر جان! سالم بر تو ای رهرو راه حسین)ع( که علی اکبر خود را بوسیدی 
و به کربالی ایران فرستادی.

- در شهادتم غمگین و ناراحت نباشید و خدا را شکر کنید که توانستید چنین 
فرزندی را بزرگ کنید تا در راه اسالم جان خود را نثار کند.

- اّما شما ای خواهرانم! امیدوارم که مرا حالل کنید و اگر بخواهید از دست شما 
راضی باشم، حجاب خود را حفظ کنید؛ زیرا حجاب شما کوبنده تر از خون من است.

- ای اّمت حزب اله ! امیدوارم هم چنان که تاکنون از صحنه خارج نشده اید ، از این 
به بعد هم از صحنه خارج نشوید. پیرو واقعی امام و والیت فقیه باشید.
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رمضانعلی رحیمی نصرآبادی
نام پدر: عبّاس

تولد: 1319/1/10
شهادت: 1365/2/24

محل شهادت: هفت تپّه، بمباران هوایی 
عضویت و شغل: پاسدار- نظامی

محل دفن: گلزار شهداي سفیدشهر )نصرآباد(
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رمضانعلي در تاریخ دهم فروردین 1319 در یک خانواده مذهبي در شهر نصرآباد 
)سفیدشهر( از توابع بخش مرکزي شهرستان آران و بیدگل دیده به جهان گشود. در 
زمان ستمشاهي به علّت عدم امکانات تحصیل و مدرسه در روستا نتوانست درس 
بخواند و بعد از پیروزي انقالب اسالمی در سّن چهل سالگي در کالس هاي نهضت 

سوادآموزي شرکت نمود.
از طفولیت در نماز جماعت و مراسم عزاداري َسرور شهیدان و دعاي ندبه و کمیل 
شرکت مي کرد. در دوران نوجواني پدر مهربانش را از دست داد و او با یتیمي بزرگ 
شد و به خاطر کمک به وضع اقتصادي خانواده به حرفه قالیبافي مشغول بود و بعد به 
کار کشاورزي روي آورد و در سال 1342 ازدواج و خداوند به او پنج فرزند عطا فرمود. 
در سال هاي 1356 ـ 1357 در تظاهراتی که علیه رژیم ستمشاهي در کاشان و 

نصرآباد )سفیدشهر( برپا مي شد، شرکت فّعال داشت.
در سال 1359 همسرش بیمار شد و پس از مّدتي فوت نمود. در سال 1361 فرزند 
ارشدش عّباسعلي که در آن زمان شانزده ساله بود به جبهه هاي حق علیه باطل 

اعزام گشت و شهید گردید.
رمضانعلي به خاطر نگهداري فرزندانش بعد از فوت همسر مجبور به ازدواج مجدد 
شد. نتیجه ي ازدواجش یک فرزند پسر بود و نامش را رضا گذاشت. در سال 1362 
به عضویت سپاه پاسداران کاشان درآمد و به جبهه هاي حق علیه باطل شتافت و 
باالخره در سّومین مرحله اعزام به جبهه در تاریخ 1365/2/24 در سّن چهل و شش 

سالگي شربت شهادت نوشید و به آرزوي دیرینه خویش رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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وصیّت نامه شهید رمضانعلي رحیمي نصرآبادي:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهادت موت نیست حیات جاوداني است. )امام خمیني(

یا اّیها الّذین امنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا في سبیل اهلل اثا قلتم الي ارض ارضیتم 
بالحیوه الدنیا من االخره و ما المتاع الحیوه الدنیا في االخره اال قلیل.

اي کساني که ایمان آورده اید، چه شده است وقتي که به شما گفته مي شود بسیج 
شوید، در راه خدا سرگردانید در روي زمین و راضي شدید به زندگاني پست دنیا به 
جاي آخرت. پس به درستي که مال و ثروت زندگاني دنیا در آخرت خیلي کم است.

- الهي قلب سیاه و ظلماني مرا با نور خودت روشن گردان و طاعتي بده که موجب 
نافرماني از تو نشود.

- معبودا! من به جز تو کسي را یار و یاور نمي دانم و به غیر از تو به کسي دل 
نمي بندم. 

- خدایا! با رحمت بي پایان خودت از گناهانم چشم پوشي کن و نّیت مرا در راه 
انجام وظیفه خالص گردان. 

- بار خدایا! این نعمت بزرگ یعني رهبري اّمت مان را حفظ کن و روز به روز بر 
توفیق شان بیفزاي. 

- اّمت شهیدپرور! شما را با خون با ارزش شهیدان سوگند مي دهم که دست از 
یاري مکتب اسالم و رهبري امام و روحانّیت بر ندارید و برادران عزیز! بدانید که 

دنیا ارزشي ندارد و تا به حال به کسي وفا نکرده است.
- اي اّمت حزب اهلل! وحدت خود را حفظ کنید و در نماز جماعت و نماز وحدت و 

دعاي کمیل، توسل، ندبه و ... شرکت فعال داشته باشید.
ابرقدرت ها بایستید تا مؤید به تأییدات  - در مقابل همه شرارت ها، بدبیني ها و 
الهي گردید و در عین حال مواظب آنهایي که قرآن ها را بر سر نیزه در مقابل حضرت 

امام علي)ع( کردند، باشید.
با مفسد مخالفت  از َشر و فساد خود را دور نگاه دارد و  باید  - جامعه اسالمي 
کند و بدانید که بي بند و باري هاي شان براي حزب اهلل و خانواده هاي معّظم شهدا 
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قابل تحّمل نمي باشد.
- بي حجابي، گران فروشي، حیله گري، حّقه بازي، چاپلوسي، فساد اخالقي و ... 
مورد نفرت مؤمنین است که باید در راه ریشه کن کردن آن از جامعه اسالمي از 

هیچ کوششي دریغ نکرد.
- اّما وصّیتم به براداران عزیزم این است که فرزندانم را خوب تربیت کنند، تا 
براي اسالم مفید باشند و توصیه ام به خواهران گرامي ام! زینب گونه زندگي کنند و 

زینب گونه راه شهیدان را ادامه دهند.
- و اّما وصّیتم به فرزندم محّمد: محّمدجان! از بّچه ها به خوبي مواظبت کن و آنها 
را خیلي خوب تربیت کن و نگذار که آنها ناراحت باشند. نگذار احساس کنند که پدر 
و مادر در کنار آنها نیست. محّمدجانم امیدوارم که هم چون مانند پدري مهربان با 
بچه ها رفتار کني و آنها را به خوبي تربیت کني تا در آینده براي اسالم مفید باشند.

- در پایان از کلیه برادرانم، خواهرانم، فرزندانم و همسایگانم که اگر بدي از من 
دیده اند مرا ببخشند و حاللم کنند.

خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي خمیني را نگهدار ـ خدافظ براي همیشه
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته                                                                                     
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عّباسعلی رحیمی نصرآبادی
نام پدر: رمضانعلي
تولد: 1345/8/1

شهادت: 1361/4/27
محل شهادت: پاسگاه زید  

عملیات:  رمضان
عضویت و شغل: بسیجي – محصل

محل دفن: گلزار شهداي سفیدشهر)نصرآباد(
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عّباسعلي در اّول آبان 1345 در یک خانواده مذهبي در شهر نصرآباد )سفید شهر( 
از توابع بخش مرکزي شهرستان آران و بیدگل دیده به جهان گشود. 

اهل بیت)ع(،  عزاداري  در  شرکت  به  زیادي  عالقه  نوجواني  دوران  از  عّباسعلي 
هیئت های مذهبي، مسجد داشت. بدین جهت در همه مراسم هاي مذهبي و عزاداري 

سرور شهیدان حضرت اباعبدالحسین)ع( حضور فّعال داشت. 
دوران ابتدایي را در دبستان داورپناه نصرآباد )سفید شهر( سپري نمود. اّما در سال 
1359 مادر مهربانش بیمار شد و بعد از مّدتي فوت نمود. عّباسعلي در آن زمان چهارده 
ساله بود و به عنوان ارشد خانواده مسئولّیت کارهاي روزمره خانه را به عهده گرفت 
با توجه به این که سه برادر خردسال و یک خواهر شیرخواره از مادر به یادگار مانده 
بود، همة هّم و غّم خویش را صرف خواهر شیرخواره نموده و همانند یک مادر، تمام 

وظایف را یک به یک انجام مي داد. 
همین امر باعث شد در دوره راهنمایي ترک تحصیل کند. عالوه بر آن با توجه 
به وضعیت معیشتي خانواده به حرفه قالیبافي نیز مشغول بود تا بتواند از این طریق 

کمک دست پدر خویش باشد تا امور زندگي اداره شود. 
مواظبت  و  نگهداري  دو سالگي  تا سّن  را  این که خواهر شیرخواره اش  از  پس 
نمود. در سال 1360 به عضویت پایگاه بسیج آیت اهلل کاشاني نصرآباد )سفیدشهر( 
درآمد که در آن زمان دشمن بعثي عراق به کشور عزیز ما تجاوز و بخشي از خاک 

کشورمان را اشغال نموده بود. 
عّباسعلي تصمیم گرفت به جبهه هاي حق علیه باطل اعزام شود که پس از گذراندن 
یک ماه دوره آموزش نظامي در شهرکرد به جبهه ها اعزام و در لشکر14 امام حسین)ع( 
و در عملیات رمضان 1361 شرکت نموده و در آن عملیات به درجه رفیع شهادت 

نائل و جنازه مطهرش تاکنون به زادگاهش برنگشته است.
عّباسعلي شانزده ساله بود و موقع اعزام به جبهه به سر قبر مادرش آمد ) مادري 
که در سنین جواني فوت نموده بود( و با مادرش وداع کرد و غریبانه به جبهه ها 
اعزام شد و چهار سال بعد پدر داغدارش نیز به جبهه ها اعزام شد و به جمع شهدا 

پیوست و میهمان فرزند شهیدش گردید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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وصیّت نامه شهید عبّاسعلي رحیمي نصرآبادي:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»و من یقاتل في سبیل اهلل فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیما«

و هر که در راه خدا جنگ کند پس کشته یا فاتح گردد بزودي او را اجري عظیم 
دهیم.

با درود و سالم بر منجي عالم بشریت امام زمان، مهدي موعود)عج( و نایب برحّقش 
امام اّمت خمیني کبیر و با درود و سالم بر ارواح شهدا از هابیل تا کربالي حسیني و 
از کربالي حسیني تا کربالي خمیني و با درود و سالم بر تمامي رزمندگان پرتوان 

اسالم و اّمت حزب اهلل و پدر و برادران عزیز و گرامي ام. 
سخنم را آغاز مي نمایم از آن جا که وظیفه هر فرد مسلمان این است که دشمني 
را که به پا خواسته تا دین و کشورش را نابود کند و به ناموسش تجاوز کند، نابود 
سازد. لذا واجب دانستم به عنوان یک فرد مسلمان بنا به وظیفه شرعي تصمیم گرفتم 
در مقابل آنها ایستادگي نمایم تا شّرشان را از سر مسلمانان کوتاه گردانم. بدین 
مناسبت بهترین راه یعني جنگیدن رو در رو با آنها را انتخاب کردم و به جبهه هاي 

جنگ روانه گردیدم تا به این طریق سهمي در پیشبرد انقالب داشته باشم. 
علّت این که جنگیدن رو در رو را انتخاب کردم این بود که مالي نداشتم که به 
این جنگ براي پیروزي اسالم کمک نمایم و عهد کردم که جانم را فداي اسالم 

و مکتبم گردانم تا بدین وسیله خوني در پاي درخت تنومند اسالم ریخته باشم. 
اگر به بزرگواري اش قبول فرماید و  من به عنوان یک سرباز ولي عصر)عج( که 
اگر لطف خدا شامل حالم شود و مرا به درگاهش بپذیرد با شما اّمت حزب الهگ و 

همشهریان محترم و خانواده بزرگوارم چند وصیتي دارم.
مهم تر از همه این را عرض مي دارم که اي اّمت مسلمان! گوش به فرمان رهبر 
کبیر، این پیر سازش ناپذیر جماران باشید که رمز تداوم انقالب ما در این است و من 
متذکر مي شوم که مسأله اصلي کشورمان یعني جنگ تحمیلي را فراموش نکنیم و با 
شرکت در جبهه ها وظیفه این که تنها شعار مسلمان بودن را ندهیم به اثبات برسانیم.



156

این راه را تا آن جا باید بپیماییم که فردي مظلوم در چنگال مستکبران است، آزاد 
نماییم و ظالم را نابود سازیم و راه رسیدن به آن آرزو خیلي آسان است. 

هم اکنون که جنگیدن با مستکبران آسان است، یعني ارگاني هم چون بسیج سپاه 
در همه جا و در همه وقت ثبت نام مي کند؛ دیگر جاي هیچ بهانه اي براي افرادي که 

ادعاي جنگجو بودن مي کنند باقي نمي ماند.
»اطیعواهلل و اطیعوالرسول و اولي االمر منکم« اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید 
از پیامبران و رسوالن و نمایندگان آنها در روي زمین باشد تا رستگار شوید و هم 
اکنون این رهبر کبیر همان اولي االمر منظور است و اطاعت از ایشان واجب است 
و هرکسي از او اطاعت نکند، اطاعت از خدا و رسول خدا نکرده است. چون حکم او 
حکم خداست و باید اطاعت کرد و اّما اي پدر گرامي ام! نمي دانم چگونه از زحمات 

شما قدرداني کنم که هرگز نخواهم توانست. 
مرا مي بخشید که بخشیدن شما قدر و منزلت فرزند را در نزد خداوند متعال باالتر 
مي برد و راه را براي رسیدن به بهشت جاوید بازتر مي کند انّاهلل و انّاالیه راجعون. ما 

از خداییم و به سوي او بازگشت خواهیم نمود  
بنابراین من تنها امانتي از طرف خدا در نزد شما بودم که صاحب امانت هر وقت 
خواست امانتش را مي گیرد و حاال هم به این طریق از شما گرفت و جاي هیچ 

 ناراحتي و غم نیست، چون هر کاري در دست اوست. 
مـا زنـده برآنیـم که آرام نـگیریـم 
مـوجیم که آسودگي ما عدم ماست

از اقوام و خویشان و برادران و خواهرانم مي خواهم در مجلس عزایم گریه نکنند. 
چون دوست ندارم و در مجلس شهید، گریه معني ندارد. تقاضا دارم را هم را ادامه 

دهید که تنها راه رهایي از این دنیاي پر ذلّت، شهادت است.
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حسین روحانی زیدلی

نام پدر: جالل
تولد: 1345/10/10

شهادت: 1364/11/24
محل شهادت: فاو  

عملیات:  والفجر8
عضویت و شغل: پاسدار- نظامی

محل دفن: گلزار شهداي روستای یزدل
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حسین در دهم دی 1345 در روستای یزدل به دنیا آمد. پدر و مادرش از همان 
کودکی حسین، به تهران مهاجرت کردند. حسین با شروع جنگ تحمیلی صدام علیه 

ایران، داوطلبانه راهی میادین جنگ شد و چند مرتبه هم مجروح گردید.
حسین در سال 1362 به عضوّیت سپاه درآمد و در عملیات های متعددی هم چون 
عمومی  )منطقه  والفجر3  )پیرانشهر(،  والفجر2  )فّکه(،  والفجر1  و  والفجرمقّدماتی 

مهران(، والفجر4 )مرز مریوان – پنجوین(، والفجر5 و 6 شرکت نمود.
سال 1363 پدر بزرگوارش را از دست داد ولی با این حال انگیزة او برای حضور 

در جبهه های جنگ کم تر نشد.
در نهایت در تاریخ 1364/10/12 به منطقه عملیاتی فاو )والفجر8( اعزام شد، که 

بعد از چند روز در تاریخ 1364/11/24 به فیض شهادت نائل شد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حسین روحانی یزدلی:

- درود و سالم بر سرور شهیدان حسین بن علی)ع(، بر منجی عالم بشرّیت، رهبر 
کبیر انقالب اسالمی. 

- مادر عزیزم! می دانم که برایم خیلی زحمت کشیدی ولی نمی دانم چگونه از 
شما قدردانی کنم. از شما تقاضای بخشش دارم. بعد از فوت پدر بزرگوارم زندگی 
کردن برای ما مشکل شد و تنها دلخوشی شما زندگی کردن در کنار من و برادرانم 

بود. مرا حالل کنید. 
- برادرم حسن! همیشه مونس و غمخوار مادر بزرگوارم باش و حرفش را به جان 

دل بپذیر. راه شهیدان را ادامه بده.
- برادر کوچکم مهدی! درس خواندن را خوب ادامه بده و مونس و همدم مادر 
جان باش و به حرف این مادر دل سوخته توجه کن. رفتار تو بدون اجر نخواهد ماند. 
- مادر جان! صبر را پیشه کن که خدا با صابران است. اگر جنازه ام نیامد ناراحت 

مباش.
- کسانی که در جامعه همیشه علیه این نظام نق می زنند راضی نیستم در تشییع 

جنازه و مراسم من شرکت کنند. مراسم عزاداری را هر چه ساده تر برگزار کنید. 
از مال دنیا چیزی ندارم که آن را وصّیت کنم.

امضا: 64/11/18 
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جواد   زحمتكش نوش آبادی
نام پدر: رضـا

تولد: 1345/1/1
شهادت: 1361/2/27

محل شهادت: خرمشهر
عملیات:  بیت المقّدس

عضویت و شغل: کارگر خانه – بسیجي
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محمد)ع( شهر نوش آباد
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جواد در سال 1345 در نوش آباد و در خانواده اي مذهبي و در عین حال از نظر 
معیشتي متوسط دیده به جهان گشود. 

شش ساله بود که به مدرسه ابتدایي رفت و فقط چهار سال درس خواهد و به علّت 
مشکالت معیشتي خانواده نتوانست ادامه تحصیل بدهد و به همین دلیل بود که وارد 
کارخانه شماره2 کاشان شد و به عنوان کارگر مشغول به کار شد. دوازده ساله بود 
که حرکت اسالمي حضرت امام خمیني)ره( به خروش آمد او با سّن کمي که داشت 
همراه دیگر دوستان و مردم شهیدپرور نوش آباد در راهپیمایي ها حضور پیدا مي کرد.

چهارده ساله بود که رژیم عفلقی عراق جنگ علیه ایران را آغاز و به کشور اسالمي 
نداشت ولی تحّمل شنیدن حمله  باالیي  نمود. جواد هرچند که سّن  ایران تجاوز 
عراقي ها به کشور را نداشت و براي همین بود که مترصد فرصتي بود تا بتواند در 

موقعي مناسب به جبهه ها اعزام شود. 
او باالخره اوایل سال 1361 بود که توانست رضایت خانواده اش را جلب نموده و 
با گذراندن دورة آموزش نظامي، در تاریخ 1361/1/19 به جبهه هاي جنوب کشور 
اعزام گردد که پس از مّدتي حضور در مناطق عملیاتي، در عملیات بیت المقّدس 
شرکت و پس از رشادت در این عملیات سرنوشت ساز، بر اثر شّدت جراحات وارده 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید جواد زحمتکش:

- با سالم و درود بر شهیدان و سالم بر رهبر کبیر انقالب که با حرکت خود 
جهان را تکان داد و امریکا و شوروي و ابر قدرت ها از حرف هاي ایشان ترس دارند 
و سالم برشما اّمت قرآن که چنین فرزنداني بزرگ نموده و روانه جبهه مي نمایید 
که دین اسالم را همیشه به پا نگه  دارند و سالم و درود بر شما پدر و مادر عزیز که 

چنین فرزندي بزرگ کرده و تحویل اسالم و جبهه هاي نبرد نمودید.
- و اّما یک پیام براي خواهران و این که همیشه حجاب تان را رعایت نمایید که 

حجاب شما از سرخي خون ما بهتر است.



163

مسلم  زواره ای

نام پدر: اسماعیل
تولد: 1348/5/1

شهادت: 1366/3/9
محل شهادت: فاو )خّط پدافندی فاو(ام القصر 

عضویت و شغل: سرباز سپاه
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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مسلم در اّول مرداد 1348 در شهر نوش آباد به دنیا آمد.خانواده کشاورز و قالیباف 
او باعث شده بود که شهید از همان دوران کودکی که مشغول درس خواندن بود، 

در امر کشاورزی و قالیبافی پدر و مادر را یاری کند.
به شغل کاشی کاری  و  راهنمایی ترک تحصیل کرد  دوران تحصیلی  در  مسلم 

مشغول شد. 
در دوران دفاع مقّدس، علی رغم سن و سال نوجوانی، خیلی اصرار داشت به صفوف 
رزمندگان اسالم در جبهه ها بپیوندد و باالخره در سّن پانزده سالگی به مّدت سه 
ماه در جبهه های جنگ حضور پیدا کرد. سپس با ورود به دوران خدمت سربازی در 
سپاه، حضور خود را در جبهه ها ادامه داد تا این که در تاریخ 1366/3/9 در جبهة 

فاو به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید مسلم زواره ای:

»الّذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه 
عنداهلل و اولئک هم الفائزون«

- به نام خدایی که قلب ها با یاد او آرامش می یابد. سالم و درود بر امام زمان)عج( 
و خمینی کبیر)ره(، مردی که ملّت ایران را از تاریکی های جهل نجات داد.

- بارالها! تو را سپاس که توفیق حضور در جبهة دفاع را به من عنایت کردی.
- خدایا! نور تو در قلب من نفوذ کرده و تو را شناختم و به سوی تو حرکت کردم.
- پدر و مادر عزیزم! مرا حالل کنید، چرا که در طول زندگی اشتباهاتی داشته ام.

- مادر جان! از تو سپارسگزارم که با شیر پاک مرا بزرگ کردی و به جبهة نور 
فرستادی. اگر شهید شدم بر جنازة من ضّجه نزن و صبور باش. من امانتی بودم 
دست شما که می بایست این امانت را پس می دادی. چه بهتر که انسان با مرگ 

سرخ از دنیا برود. در عزاداری من بر علی اکبر حسین)ع( گریه کنید.
- خواهرانم! حجاب و عّفت داشته باشید که بیش از خون من ارزش دارد.

- برادرانم! درستان را خوب بخوانید.
- مردم عزیز! تا جان دارید دست از والیت فقیه برندارید. پشتیبان امام باشید.

- اگر روحانّیت نباشد کشور بدون طیب خواهد بود.
- هر شب جمعه با خواندن فاتحه ای طلب بخشش از خداوند برای بندة حقیر کنید. 
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نعمت الله زیارتی زیدلی

نام پدر: ماشاءاهلل
تولد: 1339/2/1

شهادت: 1362/12/3
محل شهادت: جزیره مجنون

عملیات:  خیبر
عضویت و شغل: بسیجي – کارگر

محل دفن: گلزار شهداي روستای یزدل آران و بیدگل
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نعمت اهلل  در تاریخ 1339/2/11 در روستاي یزدل از توابع شهرستان آران و بیدگل 
دیده به جهان گشود. دوران کودکي را در کانون گرم خانواده سپري کرد.  

هفت ساله بود که وارد مدرسه ابتدایي شد و تا کالس اّول راهنمایي درس خواند 
و سپس به علّت مشکالت معیشتي خانواده، ترک تحصیل نموده و به شغل بّنایي 
و سیمان کاري روي آورد و در کنار کار بّنایي به علّت نیاز پدرش در کار کشاورزي 

هم کمک کار او بود. 
با شروع نهضت اسالمي ایران به رهبري حضرت امام خمیني)ره( همگام با دوستانش 
ابراز  پهلوي  ستمشاهي  رژیم  از  را  خود  تنّفر  و  مي کرد  شرکت  راهپیمایي ها  در 

مي داشت. 
او دو سال پس از پیروزي انقالب اسالمي آماده اعزام به خدمت گردید. دوران 
آموزش  نظامي را در زابل گذراند و در ژاندارمري سیستان و بلوچستان خدمت کرد. 
پس از خدمت ازدواج کرد که از ایشان دو فرند به یادگار مانده است. او عضو 
انجمن اسالمي یزدل بود و امور تبلیغاتي آن را پذیرفته و فّعالّیت داشت و با تشکیل 

پایگاه بسیج، وارد پایگاه شده و مسئولّیت آموزش پایگاه را عهده دار شد. 
از نظر روحي و جسمي  او که  ایران شروع شد،  هنگامي که جنگ عراق علیه 
آمادگي داشت، چون خدمت سربازي را انجام داده بود و در امور فرهنگي و اجتماعي 
فّعالّیت داشت، با تعدادي از دوستانش عازم جبهه هاي نبرد حق علیه باطل شد و 
در عملیات خیبر شرکت کرد و در تاریخ 1362/12/3 در جزیره مجنون به فیض 

شهادت نائل آمد.                                                      

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید نعمت اهلل زیارتي یزدلي:

- پروردگارا! تو خود مي دانی که با شناخت کامل، قدم در این راه نهادم و تا آخرین 
نفس بر عقیده خود، با توّکل به تو و ایماني قوي و استوار خواهم ماند و جان ناقابل 

خود را تقدیم خواهم کرد.
- پدر و مادر گرامي! از شما مي خواهم در سوگ من صبر پیشه کنید که خداوند 
با صابران است. بعد از من براي من گریه نکنید. هرچه مي خواهید گریه کنید، به 

یاد َسرور شهیدان حسین بن علي)ع( گریه کنید.
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 انصر  ساعی
نام پدر: حسن

تولد: 1340/7/5
شهادت: 1363/12/22

محل شهادت: هورالهویزه 
عملیات:  بدر

عضویت و شغل: بسیجي
محل دفن: گلزار شهداي دارالّسالم ابوزیدآباد
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ناصر در تاریخ 1340/7/5 در شهر ابوزیدآباد از توابع شهرستان آران و بیدگل دیده 
به جهان گشود. دوران کودکي را در کانون گرم خانواده سپري کرده و در سّن شش 
سالگي به مدرسه رفت و فقط مقطع ابتدایي را با موّفقّیت پشت سر گذاشت و به 

خاطر شرایط معیشتی ترک تحصیل نمود. 
شهید در زمان طاغوت نیز از فعالیت خوبي برخوردار بوده و همراه سایر مردم به 
راهپیمایي ها، تظاهرات و جلسات مذهبي شرکت مي کرد و در پخش اعالمیه هاي 

حضرت امام فعالیت داشت. 
ناصر بعد از این که خدمت مقّدس سربازي خود را در زمان جنگ به پایان رساند، 
چون کشور اسالمي اش را در جنگ با عراق مي دید، در تاریخ 1363/8/12 باز هم 
از طریق بسیج به منطقه جنوب اعزام و در عملیات بدر در هورالهویزه شرکت کرد 

و باالخره در تاریخ 1363/12/22 به درجه رفیع شهادت رسید. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید ناصر ساعي: 

نیازمند شهید و  اجتماع است و اسالم همیشه  پیکر  به  تزریق خون  - شهادت 
شهادت است همیشه گوش به فرمان امام عزیز باشید.

- مادرم! بدان که من دیر زماني است که آرزوي چنین روزي را مي کشیدم و تو 
اجري بس عظیم نزد پروردگار داري و به راهي که رفتیم، تکیه کن و آن گاه خوشحال 
خواهي شد. چرا که به سهم خود فرزندي را به پیش گاه خداوند متعال هدیه کردي.

- مادر عزیز و زحمتکشم! به یاد داشته باش، چنانچه جسدم پیدا نشد و نتوانستي 
تحویل بگیري مسئله اي نیست، بلکه سعي کن پیام مرا به همه برساني و بدان که 
اسالم دین حق، برادري و برابري و دین کاملي است و دوري از اسالم و روحانیت 

مسئول و متعّهد همان ذلّت و خواري مان را همراه خواهد داشت.
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غالمرضا  سالمی پور
نام پدر: رحمت اهلل
تولد: 1346/1/1

شهادت: 1365/10/21
محل شهادت: شلمچه

عملیات:  کربالی 5
عضویت و شغل:سرباز سپاه

محل دفن: گزار شهداي امامزاده حسین)ع( بیدگل



174

غالمرضا در تاریخ 1346/1/1 در بیدگل در خانواده اي متدّین و زحمتکش متولّد 
شد. در سّن شش سالگي وارد مدرسه ابتدایي شهید جندقیان شد و پس از اتمام 
دوره ابتدایي توانست با کوشش و فعالیت در تحصیل تا دیپلم ادامه دهد و با موّفقّیت 

به پایان برساند. 
ایشان در کارهاي اجتماعي فعالیت خوبي داشت و مسئول انجمن فرهنگي محلّه 

معین آباد بیدگل بود و در عین حال به مطالعه کتب مذهبي نیز مي پرداخت. 
هنگامي که انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام خمیني شروع شد یازده سال 
داشت که با همین سن در کنار دیگر مردم که در راهپیمایي ها شرکت مي کردند، 

حضور داشت. 
با شروع جنگ تحمیلي رژیم بعث عراق، در وجود غالمرضا جوش و خروشي به 
وجود آمد و مترصد فرصتي بود تا بتواند خودش را در میدان نبرد با کّفار بعثي بیابد 
ولي در ابتداي جنگ به علّت ِصغر سن نتواست اعزام شود و زماني که مي توانست 
حضور در جبهه داشته باشد، موقع خدمت سربازي او فرا رسید که موقعیت را غنیمت 
دانسته و در سپاه پذیرفته شد و با عنوان سرباز سپاه به جبهه هاي نور علیه ظلمت 

وارد شد. 
غالمرضا پس از آموزش هاي نظامي الزم در عملیات کربالي پنج در شلمچه که 
از سنگین ترین عملیات هاي ما در طول هشت سال دفاع مقّدس بود شرکت کرد 
و پس از نبردي دالورانه در مقابل مزدوران بعثي در تاریخ 1365/10/21 به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید غالمرضا سالمي پور:

- این مکتب الهي از زمان پیامبر اسالم تاکنون مورد هجوم دشمنان بوده است 
و همواره سعي نموده اند تا این مذهب را از ریشه بخشکانند ولي هوشیاري رهبران 
دیني و اّمت اسالم باعث شده که این دین، هم چنان ثابت و پابرجا بماند. بنابراین 
ما همیشه باید هوشیار باشیم تا توطئه هاي آنها را از هر راهي که هست بشناسیم 

تا با آن مقابله کنیم.
- ما باید به دفاع از شریعت مقّدس اسالم و حریم کشور اسالمي خود بپردازیم و 
شما اّمت حزب الهش گوش به فرمان امام، محکم و پابرجا بمانید و بعضي کمبودهاي 

دنیا که کاذب و زودگذر است را تحّمل کنید.
- پدر و مادرم! از شما مي خواهم مرا حالل کنید. چون مي دانم اگر در جبهه شهید 
شدم براي تان سخت است زیرا مرا بزرگ کرده اید تا زماني عصاي دست شما باشم 

ولي نتوانستم دین خود را به شما ادا نمایم.
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ابوالفضل ستـّاری آرانی
نام پدر: محّمدعلي

تولد: 1349/10/13 
شهادت: 1367/3/4 

محل شهادت: شلمچه )تک عراق( 
عضویت و شغل:بسیجي

محل دفن: گلزار شهدای امامزاده محّمد هالل بن علي)ع( آران
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ابوالفضل سّتاري در تاریخ 1349/10/13 در خانواده اي مذهبي و مستضعف متولّد 
شد. از همان عنفوان کودکي فردي مالیم، خوش خلق و خوش رفتار بود تا این که در 
سال 1355/7/1 وارد دبستان شد. دوران ابتدایي را در دبستان شهید غفوره سپري 

کرد و در سال 1361/7/1 به مدرسه ي شهید مطهري پا نهاد. 
در همین سال ها بود که قرآن را با صوت و لحني بسیار شیوا فرا گرفت و به قرائت 

قرآن و دعاي ندبه عالقة وافري داشت و حتمًا هم شرکت مي کرد. 
در قرائت قرآن محلّة سرمحلّه زماني که شهید ابوالفضل سّتاري شروع به تالوت 
قرآن مي کرد، جلسه را سکوت محض فرا مي گرفت و در پایان تالوت، صداي احسنت 

همة قاریان او را مورد تشویق قرار مي داد. 
آن زمان ها حافظ قرآن نبود و هرکس قاري قرآن بود، در مسابقات شرکت مي کرد. 
او در مسابقات قاریان قرآن اصفهان هم شرکت کرده بود و از آن جا نیز لوح تقدیر 
گرفت. عکسي که در حال تالوت قرآن در مدرسة مطهري از او گرفته شده ، به 

یادگار مانده است. 
او پس از دوران راهنمایي در سال 1364 به هنرستان عالمه طباطبایي رفت. 

در فروردین ماه سال 1367 به جبهه هاي غرب کشور پا نهاد پس از یک ماه از 
غرب کشور برگشت.

شهید ابوالفضل سّتاري فردي قانع بود و حساب همه چیز را در خانواده مي کرد و با 
هر کمبودي مي ساخت. اگر نیازي هم از نظر ماّدي داشت، زود به زود به زبان جاري 
نمي کرد. براي مثال اگر از نظر وضع ظاهري لباس کمبود داشت به خانواده ابراز 
نمي کرد. به طوري که گاهي مادرش به او مي گفت چرا نمي گویي چیزي مي خواهم. 

او مخارجش را هم بیشتر از راه قالیبافي تأمین مي کرد.
ابوالفضل پس از مّدت اندکي که در لشکر یک سري آموزش هاي الزم را کسب 
نمود، به خّط مقّدم جبهة شلمچه اعزام شد و در حالي که  عراق به خطوط مقّدم 
شلمچه پاتک کرده بود، شهید ابوالفضل ستاري از ناحیه ران راست و دست راست 

به شدت مجروح شده بود. 
به گفته دو تن از همرزمانش حاج حسین ذّرتي و محّمد دهقاني، آنها شهید را 
داخل پتو گذاشتند و حدود 500 متري هم به عقب آوردیم ولي چون شّدت آتش 
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دشمن بسیار سنگین و هوا هم گرم بود آنها نتوانستند شهید را به عقب بیاورند. 
با تحقیقاتي که از همرزمان شهید شد و در محوري که پیکر پاکش مانده بود 

پس از مّدت کوتاهي عملیاتي را ایران در شلمچه به نام بیت المقّدس7 آغاز کرد.
با این حال جنازه وي پیدا نشد تا این که در تاریخ 1378/5/15 توسط بنیاد شهید 

پیکر مطهرش را به خانواده اش دادند. 
پیکر پاک و مطهر شهید در بعد از ظهر روز 1378/5/19 تشییع و به گلزار شهداي 

امامزاده محّمد هالل بن علي برده و به خاک سپرده شد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از دست نوشته شهید ابوالفضل ستاري آراني:

- براي نیل به کمال و سعادت راهي جز تمسک به آیات الهي و سیره و سّنت 
اهل بیت علیهم الّسالم نداریم. بنا بر آیه قرآن باید، به ریسمان الهي چنگ زده و 

مطیع او باشیم. 
وقتي در این راه قدم نهادیم، آن گاه است که رو به سوي خلیفه اهلل کرده و شایستگي 
جانشیني خدا روي زمین را کسب خواهیم کرد. امید که خداي مهربان به ما توفیق 

بندگي کردن را عطا فرماید.
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علی ستمكش نوش آبادی
نام پدر: هدایت اله
تولد: 1344/1/1 

شهادت: 1361/2/15
محل شهادت:  خرمشهر

عملیات:  بیت المقّدس
عضویت و شغل: بسیجی – کارگر

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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علی در اّول فروردین 1344 در شهر نوش آباد و در خانواده ای کشاورز متولّد شد. 
بعد از دوران تحصیالت ابتدایی، برای کمک به امرار معاش خانواده، ترک تحصیل 
نمود و به شغل رنگ کاری و نّقاشی ساختمان مشغول شد. او در سال 1359 در 

کارخانه ریسندگی کاشان استخدام شد.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سن و سال نوجوانی او مانع از اعزام به 
مناطق جنگی شده بود. وقتی اصرار او در مراکز اعزام بسیجیان به جبهه، در کاشان 
نتیجه نداد؛ به همراه یکی از دوستانش به قم رفت و از طریق بسیج قم موّفق به 

اعزام به جبهه شد.
علی در عملیات شکست حصر آبادان از ناحیه پا مجروح شد. او مجّدداً در چند 
)آزادسازی  بیت المقّدس  عملیات  در  نهایت  در  تا  نمود  شرکت  جنگی  مأموریت 
خرمشهر( شرکت نمود و در همین عملیات در تاریخ 1361/2/15 به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید علی ستمکش نوش آبادی:

»والتحسبن الّذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربّهم یرزقون«
درود و سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی و روح مطهر شهدا.

- از آن جا که درک کردم اسالم برای پیروزی به خون نیاز دارد، وظیفة شرعی خود 
دانستم در این جهاد مقّدس شرکت کنم. هیچ کس مرا به اجبار به جبهه نفرستاده و 

در این سه مرتبة اعزام به جبهه، از خطرات آن هم آگاه بودم.
- برادران! پیرو والیت فقیه و امام خمینی باشید. برادری و اتحاد خود را حفظ کنید.

- خواهران! حجاب خود را به طور کامل حفظ کنید. حجاب شما بیش تر از خون 
من اثر دارد و دشمن را ناامید می کند.

- پدر و مادرم! اگرچه شهادت من داغی است بر دل شما و آرزو داشتید مرا داماد 
کنید، اّما من شهادت در راه خدا را بر تمام ماّدیات ترجیح می دهم و آگاهانه در این 

راه قدم برداشتم. در شهادتم زاری نکنید که زاری کردن بر شهید معنا ندارد.
- برادران و خواهرانم! مراببخشید تا آسوده باشم.
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علی اکبر سروری نوش آبادی
نام پدر: غالمعلی
تولد:1339/1/1

شهادت: 1360/7/5
محل شهادت: جاده آبادان– دارخوین  

عملیات:  ثامن االئمه)ع(
عضویت و شغل: سرباز ارتش

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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علی اکبر در تاریخ اّول فروردین 1339 در شهر نوش آباد متولّد شد. وی بعد از 
تحصیالت ابتدایی، برای ادامه تحصیل به کاشان عزیمت نمود. دوران دبیرستان او 
مصادف بود با فعالیت های سیاسی علیه رژیم پهلوی که او نیز با تشکیل کتابخانه 
در محلّه و پخش اعالمیه های حضرت امام خمینی و تشکیل کالس های پیکار با 

بیسوادی، در آگاهی و بینش سیاسی مردم فعالیت داشت.
به  چمران  نامنظم  گروه  همراه  به  داوطلبانه  او  مقّدس،  دفاع  دوران  شروع  با 
جبهه های جنگ اعزام شد. مّدتی بعد به خدمت سربازی رفت و به همراه لشکر 
سال  در  آبادان  حصر  شکستن  عملیات  در  و  شد  اعزام  آبادان  جبهة  به  خراسان 
1360 شرکت نمود که در همین عملیات بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ در تاریخ 

1360/7/5 به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد



187

فرازي از وصیّت نامه شهید علی اکبر سروری نوش آبادی:

»والتحسبن الّذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتًا بل احیاء عند ربّهم یرزقون«
به نام اهلل و با یاد رهبر کبیر انقالب اسالمی.

- مردم مسلمان! بدانید که من آگاهانه در این راه قدم نهادم.
- پدر عزیزم! اگر در گذشته از من نافرمانی سر زده، مرا ببخشید و حاللم کنید.

- مادر جان! شما به من گفتید می خواهی شیرم را حاللت کنم، دست از خمینی 
برندار.

من در جوابت می گویم ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند ... من به ندای 
امام خمینی که فرمودند: »حصر آبادان باید شکسته شود« لبیک گفتم و از فرمانده ام 

خواستم تا به آبادان اعزام شوم.
خدا را شاکرم که در سّن بیست و یک سالگی چنین افتخاری نصیبم شد تا در 

جبهه حق برای دفاع از کشورم بجنگم.
- مادر جان! مبادا با خبر شهادت من موهایت را پریشان کنی. دلم می خواهد 
زینب گونه گام برداری. هرچند خبر شهادت من برایت سنگین باشد. راهم را ادامه 

دهید و دیگر برادرانم را راهی میدان جنگ کنید.
- مادر جان! یادت هست با کلنگ زنی، گلزار شهدای نوش آباد را افتتاح کردم و 

گفتم می خواهم دّومین شهید نوش آباد باشم.
- مردم عزیز! وحدت داشته باشید و در راه انقالب قدم های تان را محکم بردارید. 

از همه حاللّیت می طلبم. هیچ وقت امام خمینی را تنها نگذارید.
امضا: 1360/6/24
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علی آاق سيفیان  آرانی
نام پدر: محّمد

تولد: 1348/3/10
شهادت: 1365/5/20

محل شهادت: فاو )پدافندي(
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علي)ع(
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علي آقا در تاریخ 1348/3/10 در خانواده اي مذهبي و زحمتکش متولّد شد.  والدینش 
او را با زحمت و مشّقت فراوان و با درآمد کار قالیبافي و کشاورزي بزرگ کردند. 

او دوران ابتدایي خود را در مدرسه 17 شهریور آران گذراند و دوره راهنمایي را در 
مدرسه شهید مطهري بود. 

امام خمیني  رهبري حضرت  به  اسالمي  نهضت  که  بود  ابتدایي  دوران  علي آقا 
شروع شد و او هم که سّن زیادي نداشت همگام با مردم انقالبي، در راهپیمایي ها 
و تظاهرات شرکت مي کرد و خصوصًا در فعالیت هاي هنری - فرهنگي و گروه هاي 

سرود، حضوري پر تالش داشت.
علي آقا هنگام درس خواندن، از حضور در کتابخانه محلّه و مطالعه کتب غیردرسي 
غافل نبود. در مجالس مذهبي )قرائت قرآن، دعاي ندبه و دعاي کمیل( شرکت 

مي کرد و همساالن خود را هم تشویق به شرکت در جلسات مي نمود. 
او با پیروزي انقالب اسالمي و تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام خمیني در 

کنار تحصیل و دیگر فّعالّیت هایش، در بسیج هم حضور پیدا مي کرد.
با شروع جنگ عراق علیه میهن عزیزمان ایران، علي آقا هم که از نظر معنوي روي 
خود کار کرده بود و در عین حال فعالیت هاي فرهنگي و حضور فعال در بسیج او را از 
نظر جسمي هم آماده کرده بود، دیگر قرار و آرامي نداشت که در شهر و کنار خانواده 
باشد. او که در ابتداي جنگ از سّن کمي برخوردار بود، هنگامي که از نظر جسمي 
قادر به اعزام به جبهه شد، آموزش نظامي الزم را گذراند و در بسیج ثبت نام کرد و 
به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل در منطقه عملیاتي جنوب کشور حضور پیدا کرد. 
پس از مّدتي حضور در منطقه عملیات والفجر8 براي فتح شهر فاو عراق به عنوان 
یک نیروي رزمنده بسیجي در این عملیات بزرگ شرکت کرد و به همان آرزویي 

که از زمان شناخت خود داشت و شهادت در راه خدا بود، رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید علي آقا سیفیان آرانی: 

- شهدا رفتند و ما را عهده دار ادامة رسالت خویش نمودند.
- اي اّمت همیشه در صحنه بیش از 1300 سال از واقعه جانسوز کربال مي گذرد. 
هنوز از صحراي سوزان کربال نداي حسین)ع( به گوش مي رسد و مي فرماید: هل من 

ناصر ینصرني - آیا کسي هست مرا یاري کند تا از دین جّدم حمایت کنم.
- در این زمان، یاران و عاشقان واقعي حسین)ع( از دیگران باز شناخته مي شوند و 
در این برهه فرزندان حسین زمان، خمیني روح اهلل ادامه دهندة راه خونین حسین)ع( 

هستند بر همه واجب است که او را یاري دهیم و از او پیروي کنیم. 
- وصّیتم به اّمت شهید پرور: امام را تنها نگذارید، هم چنان که تاکنون جبهه ها و 

پشت جبهه ها را پرکرده اید، حرف امام را گوش کنید.
- وصّیتم به پدرم و مادرم: من از شما مي خواهم که امام را رها نکنید و همیشه 

پشتیبان او باشید.
- مادرم! اگر شهید شدم، ناراحت نباش و گریه و زاري نکن تا دشمنان و منافقان 

خوشحال شوند. 
- مادرم! تو باید استوار باشي، چون خدایت امانتی به تو داده بود و حال از شما 

گرفته است.
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نام پدر: رجبعلي
تولد: 1345/1/1

شهادت: 1362/8/13
محل شهادت: مریوان 

عملیات:  والفجر4
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي نصرآباد )سفید شهر(

محمدحسین شعبان زاده 
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توابع  از  نصرآباد  در  مذهبي  خانواده اي  در   1345/1/1 تاریخ  در  محمدحسین 
به شغل  که  خانواده اي  در  را  کودکي  دوران  متولد شد.  بیدگل  و  آران  شهرستان 
کشاورزي مشغول بوده و با زحمت و کسب حالل، ارتزاق مي کردند، رشد کرد در 
هفت سالگي به مدرسه رفت و تا سال دوم راهنمایي تحصیل کرد و پس از آن 
براي کمک به خانواده اش مشغول کار و تالش شد. هنگامي که انقالب اسالمي به 
پیروزي رسید و بسیج تشکیل شد یکي از افراد فعال در پایگاه بسیج بود و با شروع 
جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، آموزش نظامي الزم را گذراند و به جبهه هاي نبرد 
حق علیه باطل اعزام گردید. محمدحسین تا هنگام شهادت سه مرتبه به جبهه اعزام 
شد و آخرین عملیاتي که او شرکت کرد عملیات والفجر4 در منطقه مریوان بود که 

در همین عملیات به لقاي یار رسید و روحش به ملکوت اعال پیوست. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیت نامه شهیدمحمدحسین شعبان زاده:

اکنون که این وصیت نامه را مي نویسم با کوله باري سنگین از گناه و معاصي و 
کوله باري سنگین از مسئولیت که شهدا بر دوش ما افکنده اند، مي روم تا َدین خویش 

را بر آنها ادا کنم.
اي برادران حزب اللهي! مبادا دست از جنگ بردارید که امام، جنگ را مسأله اصلي 
دانسته و دست از روحانیت پیرو خط امام برندارید که اینان بازوان امام و والیت فقیه 

و محور اصلي انقالب هستند ... پایگاه هاي بسیج را خالي نگذارید.
خواهران و مادران انقالبي و حزب اللهي حجاب تان را حفظ نمایید چرا که سیاهي 

چادر تو کوبنده تر از سرخي خون من است.
پدر و مادر قهرمان و مهربانم! امیدوارم که جوان خود را که 17 سال با مشقت و 
رنج هاي فراوان بزرگش نمودید و پرورش دادید براي چنین روز و زماني آماده اش 

کردید براي جانفشاني در راه خدا، اسالم، رهبر و میهن حاللش نمایید.
پدر و مادر شجاع و دلیرم سه برادر دیگر هم دارم که از شما مي خواهم آنها را هم 
بمانند فرزند اول تان بلکه بهتر پرورش شان دهید و براي چنین روزهایي که اسالم،  

انقالب و امام نیاز دارد آنها را آماده کنید.
همان طور که درجبهه رفتن من ناراحت نبودید در شهادتم هم ناراحت نباشید و 

دست از امام و جنگ برندارید و دست از روحانیت درخط امام هم بر ندارید.
چند جمله اي با امام عزیز اي پیر شب زنده دار جماران، اي پارساي با تقوا، اي 
عالم و اي مجاهد، اي پاسدار اسالم و قرآن، انقالب و جمهوري اسالمي ایران، 
اي الگو و اسوه براي تمام ملل مستضعف جهان، اي فقیه و اي نایب امام زمان)عج(! 
به خدا سوگند که دست از دین و یاري امام زمان)عج( و شما بر نخواهیم داشت و 
برنمي دارم همان طور که به نداي هل من ناصر ینصرني تو لبیک گفتم، به لبیک 

خویش عمل نمودم.
اي خداي بزرگ! تو را شکر مي کنم که لیاقت شهادت در راه خودت را به من 

عطا فرمودي.
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حسین شعبانی زیدلی 

نام پدر: علی اکبر
تولد: 1345/3/1

شهادت: 1362/1/21
محل شهادت: شمال فّکه  

عملیات:  والفجر1
عضویت و شغل: بسیجی – دانش آموز

محل دفن: گلزار شهداي روستای یزدل 
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حسین در اّول خرداد 1345 در روستای یزدل به دنیا آمد. او نوزادی هفت ماهه 
بود و در یک وضعّیت بسیار وخیم به دنیا آمد. حال نامساعد او به آن جا رسید که 
پس از چند روز با این وضعّیت که نوزاد مرده است، او را به قبرستان روستا بردند تا 

دفن کنند ولی به یک باره به هوش می آید! 
بعد از دوران ابتدایی، برای کمک به خانواده به همراه خانواده به کاشان نقل مکان 

می کنند و در کارگاه جوشکاری مشغول کار می شود.
در دوران دفاع مقّدس و در سنین نوجوانی، داوطلبانه به میادین جنگ اعزام و 
در عملیات های محّرم )دهلران(، والفجر1 )فّکه( شرکت نمود که در همین عملیات 

مفقوداالثر شد. 
بعد از دوازده سال چشم انتظاری پدر و مادر، جنازه اش پیدا و برای دفن به وطن 

منتقل شد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حسین شعبانی یزدلی:

»و التحسبن الّذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربّهم یرزقون«
دل بَرکن از دنیا، تا ُپر شود قلب تو از ایمان و تقوا.

به نام او که به من قدرت بیان و تفّکر داد .به نام او که عشق حسین و یارانش را 
در دل های مان افکند تا راه آنان را بپیماییم و از مرگ ، هیچ هراسی نداشته باشیم 

و عاشقانه شربت شهادت را آرزو کنیم.
- عاجزانه از خدای متعال خواستارم که مرا ببخشد و از من راضی و در حضور 

خودش مرا جای دهد.
- خدایا! مرا یاری کن تا بتوانم حقایق را ببینم.

- پدر و مادر عزیزم! چه زحماتی که برای من کشیدید تا مرا به این سن رساندید. 
اگر قدر زحمات شما را ندانستم، در این جا )جبهة جنگ( قدر شما را دانستم. این 
جا بود که فهمیدم چه مادری دارم که قدرش را ندانستم. اجرتان با فاطمه زهرا)س(.
- مادرجان! شهادت در راه خدا یک زندگی جدید و تازه برای ما جوانان می باشد.

مرا ببخش و از من راضی باش و برایم زاری نکن. وقتی هدف اهلل است، زاری 
برای چه؟ 

- پدر عزیز و گرامی! می دانم به کمک من نیاز داری ولی اسالم مرا صدا می زند 
و اسالم واجب تر است، مرا ببخشید اگر نتوانستم ادای دین کنم.

- مردم! بدانید که عمر کوتاه ما به پایان می رسد؛ خوشا به حال آنان که راه خدا را 
در پیش گرفته و هدف شان الهی است. وصیت نامه شهدا را بخوانید و به اهداف شان 

توجه کنید. از اسالم و انقالب دفاع کنید تا خون شهدا پایمال نشود.
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حسن  شیخ آرانی
نام پدر: علی

تولد:1347/3/7
شهادت: 1365/12/12
محل شهادت: شلمچه 

عملیات:  کربالی5
عضویت و شغل: بسیجی – کارگر

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران
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حسن در هفتم خرداد 1347 در آران متولّد شد. پدرش به شغل کشاورزی و قالیبافی 
مشغول بود. وضعّیت نامناسب ماّدی خانواده باعث شد که حسن بعد از دوران تحصیل 

ابتدایی، در کارخانه حریر و مخمل کاشان مشغول به کار شود. 
او با توجه به فرزند آخر خانواده بودن )نُه برادر و خواهرش ازدواج کرده بودند( 

تقریبًا سرپرستی پدر و مادر پیرش را بر عهده داشت.
با شروع جنگ تحمیلی، حسن که نوجوانی کم سن و سال بود ، با عضوّیت بسیجی 
و به صورت داوطلبانه در عملیات قادر در غرب کشور )مرز پیرانشهر( شرکت کرد و 
در نهایت برای بار دّوم در عملیات کربالی5 )شلمچه( شرکت نمود و در این عملیات 

به فیض شهادت نائل آمد. 
سال  دوازده  از  بعد  این که  تا  نبود  خبری  جنازه اش  از  سال  دوازده  حال  این  با 
چشم انتظاری خانواده، در حالی که پدربزرگو ارش چهار سال قبل از پیدا شدن جنازة 
فرزندش دار فانی را وداع کرده بود؛ پیکر پاک آن شهید در سال 1377 به وطن 

بازگشت و دفن گردید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید حسن شیخ آرانی:

- ملّت ایران ! پشتیبان والیت فقیه باشید و او را تنها نگذارید و ادامه دهنده راه 
شهدا باشید.

- پدر و مادر عزیز! شما که در طول زندگی رنج ها و مشّقت های فراوانی دیده اید، 
مرا ببخشید و اگر کوتاهی کرده ام ، عفو کنید. برایم دعا کنید تا خداوند شهادت را 

نصیبم نماید.
- برادران و خواهرانم! از پدر و مادر مواظبت کنید. اگر از من تقصیری دیده اید، 

مرا ببخشید و اگر من شهید شدم، برایم گریه نکنید.
- خواهرانم! به حضرت زینب)س( اقتدا نمایید و در عزای من برای حضرت علی اکبر)ع( 

و امام حسین)ع( گریه کنید. 
- از همه آشنایان حاللّیت می طلبم.
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نام پدر:
تولد: 

شهادت: 
محل شهادت: 

عملیات: 
عضویت و شغل:

محل دفن:

ّفضل الله شیرانی نوش آبادی 

نام پدر: غالم
تولد: 1331/6/1

شهادت: 1361/3/2
محل شهادت: آزادسازي خرمشهر  

عملیات:  بیت المقّدس
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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فضل اهلل در تاریخ 1331/6/1 در خانواده اي مذهبي متولّد شد. او در کودکي مادرش 
را از دست داد و با یتیمي و سختی فراوان بزرگ شد. 

چند سالي را درس خواند و سپس مشغول به کار گردید. شهید از فهم و آگاهي 
باالیي برخوردار بود و با این که تحصیالت زیادي نداش، در مبارزات علیه رژیم 
پهلوي فّعال بود و در تظاهرات و راهپیمایي ها همگام با سایر مردم حضور پیدا مي کرد. 
با پیروزي انقالب اسالمي و تشکیل بسیج، در پایگاه فّعالّیت داشت و هنگامي که 
جنگ عراق علیه ایران شروع شد تمام زندگي خود را براي جنگ گذاشت و روانه 

جبهه هاي جنگ شد. 
او پس از حضوري فّعال در جبهه ها، در عملیات بیت المقّدس براي فتح خرمشهر 
شرکت کرد و در همین عملیات بود که به آرزوي دیرینه اش که شهادت در راه خدا 

بود، رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید فضل اهلل شیراني نوش آبادی:

- به نام معبودي که ما به سویش حرکت کردیم و خوشحالیم که خداوند بزرگ 
سعادت کشته شدن در راهش را نصیب ما کرد و از زیبایي ها، خوشي ها، خانواده، 

زن و بچه و ... گذشتیم و پشت به دنیاي فانی کردیم. 
- امروز روز عاشورا است، روزي است که بّچه ها در چادرها نشسته و با خانواده  خود 
و فرزندان پیام مي دهند ما اهل کوفه نیستیم، حسین)ع( تنها بماند. شمشیرها را آماده 
کرده اند تا بر دشمن بعثي حمله ور شوند و خونین شهر را تا ساعاتي دیگر آزاد کنند. 
- ما نه این که عالقه مند به خانواده نباشیم، بلکه یاري دین خدا، یاري امام  زمان)عج( 
و حسین زمان  یعني خمیني عزیزمان آن، امید دل شکستگان و امید ستمدیدگان 

جهان را بر زندگي و خانواده مان ترجیح مي دهیم.
- این وظیفه است، عشق است، حماسه است و ایثار و از خود گذشتگي و پاک 
شدن از گناهان است. براي رسیدن به هدف که همان لقاءاهلل است و این است 

معناي زندگي شرافتمندانه که در نهایت، شهادت قلة همه این هاست.
- پس تو اي مادر و پدر، همسر، خواهر و برادر و تو اي فرزند! اگر خواستي گریه 

کني، براي حسین)ع( و یارانش گریه کن. 
اّما اي همسرم! از تنها فرزندم زینب گونه حفاظت کن تا فرزندي شایسته براي 

کشور اسالمي باشد.
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سیدمرتضی  صالحی
نام پدر: سیدصالح
تولد: 1339/5/19

شهادت: 1361/8/16
محل شهادت: عین خوش  

عملیات:  محّرم
عضویت و شغل: بسیجی - آهنگر

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده صالح)ع( کاغذي- بخش کویرات 
)ابوزیدآباد(
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سید مرتضي در سال 1339 در خانواده اي مذهبي در روستاي کاغذي ابوزیدآباد 
متولّد شد و دوران کودکي را در کانون گرم خانواده اي زحمتکش گذراند. 

او در سّن هفت سالگي وارد دبستان شد و فقط شش کالس درس خواند و به 
علّت مشکالت اقتصادي خانواده به شغل آهنگري مشغول شد تا بتواند کمکي براي 

والدینش باشد.
با شروع انقالب اسالمي به رهبري امام خمیني در مراسم ها و راهپیمایي هاي ضد 

رژیم پهلوي شرکت مي کرد. 
انقالب اسالمي همانند یاوري براي اسالم، نظام اسالمي و  از پیروزي  او پس 

حضرت امام، در تمام صحنه هاي انقالب حضور پیدا مي کرد. 
هنگامي که جنگ تحمیلي عراق علیه ایران شروع شد، دلش آرام و قرار نداشت و 
دنبال موقعیتي بود که بتواند اعزام شود تا این که توانست رضایت والدینش را جلب 
کند و به آموزش نظامي برود و سپس در تاریخ 1361/6/28 به جبهه هاي جنوب 

اعزام و در عملیات محّرم در جبهه هاي عین خوش شرکت کرد.  
سید مرتضی پس از رزمي بي امان در تاریخ 1361/8/16 بر اثر ترکش سالح هاي 

دشمن بعثي ، از ناحیه سر مجروح و سپس به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید سیدمرتضي صالحي: 

- اي پدر و مادر بزرگوارم! درود بر شما که چه زیبا مرا در دامن پاک تان بزرگ 
کردید و نثار اسالم نمودید مرا حالل کنید امیدوارم که در مرگم گریه نکنید چرا که 
دشمن با گریه کردن شما خوشحال مي شود. شما باید استقامت کنید و از خداوند 

تبارک و تعالي بخواهید که این قرباني را از شما قبول کند.
- درخت اسالم احتیاج زیادی به این خون ها دارد و شما جوان هاي فامیل باید 
این راه را ادامه بدهید و با حضور خود در صحنه، امریکاي جهان خوار را به زباله دان 

تاریخ بیندازید.
- و شما ملّت عزیز! تا مي توانید امام خمیني را دعا کنید. چرا که هستي ما و انقالب 
اسالمي، از هّمت مردانه و رهبري هاي خردمندانه اوست. نماز جماعت و جمعه ها 

فراموش نکنید که دشمن از این نمازها به لرزه درمي آید و به وحشت مي افتد.
- پشتیبان روحانّیت باشید و فرزندان خود را به کالس هاي قرآن بفرستید که 
این نوجوان ها بعد از ما و شما، انقالب را با درک و فهم صحیح قرآني حفظ کنند.
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علی اصغر  صباغیان بیدگلی
نام پدر: رضا

تولد: 1344/1/1
شهادت: 1364/6/18
محل شهادت: اُشنویه 

عملیات:  قادر
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادي)ع( بیدگل
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شهید علي اصغر صباغیان در سال 1344 در خانواده ای مذهبي در بیدگل به دنیا 
آمد. 

تحصیالت ابتدایي را در دبستان کاشانچي گذراند. دوره متوسطه را نیز در دبیرستان 
شهیدان عبداللهي طي کرد و فارغ التحصیل رشته انساني شد. 

وي بالفاصله پس از فارغ التحصیلي در خرداد 1361 وارد خدمت نظام وظیفه شد 
و پس گذراندن دوران آموزشي، در عملیات خیبر )بهمن 1361( شرکت کرد که به 

شّدت زخمي شد که پس از زخمي شدن به بیمارستان شیراز انتقال یافت. 
علی اصغر چند ماه بعد از مجروحیت، دوباره رهسپار جبهه نبرد شد و در عملیات 

قادر در مرداد 1364 مفقوداالثر شد. 
سرانجام پس از پانزده سال پیکر این شهید بزرگوار در بهمن 1379 به آغوش 

خانواده اش بازگشت.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید علي اصغر صباغیان بیدگلي:

- چطور مي توانستم تحّمل کنم که امام عزیز )خمیني کبیر( تقاضاي نیرو براي 
جبهه نماید و من در پشت جبهه مشغول کار و سرگرم جمع آوري پول باشم. 

- خدایا! چطور تحّمل نمایم که دوستان، یکي یکي بروند و پَر بکشند و به سوي 
تو بیایند و ما فقط سوز و حسرت را به دل گیریم. 

- خداوندا! چگونه مي تواند کسي عاشق تو شود و دل به ماّدیات و دنیا ببندد.
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صطفی صدرلتحری آرانی م

نام پدر: نظام
تولد: 1345/1/1 

شهادت: 1362/12/3 
محل شهادت: هورالهویزه

عملیات:  خیبر
عضویت و شغل: بسیجی

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران
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مصطفی در اّول فروردین 1345 در محلّه کوی شهدا )زیرده( به دنیا آمد. وی بعد 
از اتمام کالس دّوم راهنمایی برای کمک به مخارج خانواده، با ترک تحصیل به 

شغل کارگر بّنایی مشغول شد.
مقارن با شروع جنگ تحمیلی، او نوجوانی کم سن و سال بود ولی برای اعزام به 
جبهه های جنگ و برای دفاع از میهن اسالمی، جهت تکمیل برگ رضایت والدین، 
شبانه انگشت پدرش را در استامپ زد و تأیید پدر را این گونه به پایگاه بسیج ارائه 
داد و برای اّولین بار بعد از گذراندن دوره آموزش نظامی از سوی بسیج قم، عازم 

جبهة کردستان شد.
برای مرحله دّوم این دفاع، داوطلبانه راهی جبهه های خوزستان شد و در لشکر8 
پیاده در عملیات خیبر  تیربارچی گردان  نجف اشرف سپاه سازماندهی و به عنوان 
تاریخ 1362/12/3 در  در  نهایت  در  نمود که  )جزایر مجنون( شرکت  هورالهویزه 

جزایر مجنون به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید مصطفی صدرلتحری آرانی:

- اینجانب بر حسب وظیفه شرعی و با انتخاب آگاهانه و دلخواه، پای به جبهه 
نهادم تا رضایت خداوند را حاصل نمایم.

- مادر جان! نمی گویم که در شهادتم گریه نکن؛ نه آن چنان که دشمنان خوشحال 
شوند، از دست دادن فرزند گریه دارد ولی وقتی باعث شادی دشمنان اسالم شود، 

هرگز. بعد از شهادتم راه حضرت زنیب)س( را ادامه دهید.
می دانم انتظار داشتی ازدواج فرزندت را ببینی، بدان که عروسی من شهادت است. 
- پدر جان! اگر از پینه های دستت بپرسید که چرا به این روز افتاده ای، خواهند 
گفت بر اثر رنج بزرگ کردن فرزندم. که من هیچ کاری در برابر این زحمات انجام 

نداده ام. مرا به بزرگواری ات ببخش و حاللم کن. 
- از شما می خواهم روی سنگ قبرم ناکام ننویسید، زیرا که شهادت آرزو و کام 

من است .
- خواهرانم! مسئولیت تان را همان گونه که حضرت زینب)س( انجام داد پیگیری 

نمایید.
- برادرانم! راهم را ادامه دهید و افتخار کنید که برادر شهید هستید ولی مواظب 

باشید تا مغرور و مغلوب هوای نفس نشوید.
- دوستانم در کتابخانه شهدا! امیدوارم در جهاد اکبر خود که همان مبارزه با نفس 
ادامه  نادانی  اّماره است، پیروز باشید و در سنگر مقّدس کتابخانه بر ضّد جهل و 
بدهید، چرا که به قول حضرت امام خمینی)ره(: »سالح تبلیغات بّرنده تر از سالح 

جنگ است«. 
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حسین  صیادی نوش آبادی

نام پدر: حیدر
تولد: 1332/6/1

شهادت: 1360/10/5
محل شهادت: بستان   

عملیات: طریق القدس
عضویت و شغل: بسیجی - کارگر 

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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حسین در اّول شهریور 1332 در خانواده ای کشاورز در شهر نوش آباد به دنیا آمد. او 
به علّت فقر حاکم بر زندگی خانواده، موّفق به تحصیل علم نشد و از همان کودکی 

به کشاورزی پرداخت.
نّساجی کاشان مشغول کار شد و شبانه در  از خدمت سربازی، در کارخانه  بعد 
کتابخانه  تأسیس  در  اّیام  همین  در  کرد.  سوادآموزی شرکت  نهضت  کالس های 

محلّه با شهید احمد سجادی همکاری می نمود.
با شروع جنگ تحمیلی، داوطلبانه به جبهة آبادان اعزام و برای بار دّوم نیز به 
جبهة غرب اعزام گردید. دفعة سّوم به جبهة بستان اعزام شد که در همین عملیات 

بر اثر انفجار مین در تاریخ 1360/10/5 به شهادت رسید. 
او شهادت خود را چند شب قبل از حادثه در عالم رؤیا مشاهده کرده بود.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید حسین صیادی نوش آبادی:

»والتقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل اموات بل احیاء عند ربّهم یرزقون«
- مادر جان! از تو تشّکر می کنم که در تربیت من کوشش بسیار کردید و زحمات 
طاقت فرسا کشیدید. اگر جنازه ام به دستت نرسید، نگران نباشید و برای رضای خدا 

قدم بردارید.
- پدر جان! در شهادت من همچون کوه استقامت کن. 

- پدر و مادر عزیزم! خودم چندی پیش در عالم رؤیا دیدم که روحم با جسمم به 
سوی خدا پرواز کرد. خیلی خوشحال بودم، شما هم خوشحال باشید.

- من با رضایت شما به جبهه رفتم اگر شهید شدم، ناراحتی و بی تابی نکنید.
فقط یک آرزو دارم که مردنم در راه خدا باشد.

- دوستانم! برای خدا کار کنید، در راه انقالب قدم بردارید، امام خمینی)ره( را تنها 
نگذارید، در مقابل سختی ها ایستادگی کنید، صبور و بردبار باشید.

- در مصیبت من، بر ساالر شهیدان حسین بن علی)ع( گریه کنید. 
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ماشاءالله طالبی بیدگلی
نام پدر: عبّاس

تولد: 1343/1/1
شهادت: 1363/8/4

محل شهادت: کردستان)سردشت( خط پدافندي توسط ضد ّانقالب
عضویت و شغل: سرباز ارتش

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادي)ع( بیدگل
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بیدگل متولّد  تاریخ 1343/1/1 در خانواده اي مذهبي و متدّین در  ماشاءاله  در 
شد. دوران طفولیت خود را در خانواده اي سپري کرد که وضعیت معیشت مناسبي 
نداشتند و به علّت فقر حتي براي خرید حداقل  هاي زندگي با مشکل مواجه بودند.

شش ساله بود که به مدرسه ابتدایي صباحي بیدگل روانه شد و به علّت تنگدستي 
تا اّول راهنمایي تحصیل و پس از آن درس را رها کرد و به کار کشاورزي و کارگري 

پرداخت. 
به   و  نداشتند  شلوار  و  کت  خرید  پول  والدینش  مي رفت،  مدرسه  به  که  زماني 
همین علّت معلّمش از او سئوال مي کند: چرا کت و شلوار نمي پوشي؟ معلّم وقتي 
متوّجه مي شود که خانواده اش توان خریدن را ندارد، مقداري پول به ایشان مي دهد 

تا لباس تهیه کند.
 ماشاءالها پول را در منزل به والدینش مي دهد و مي گوید به مدرسه ام بیایید و در 

مقابل هم کالسي هایم پول را به معلّمم پس بدهید.
از اخالق خوبي  ماشاءاله  عالقه زیادی به شرکت در جلسات مداحي داشت. او 
برخوردار بود و در راهپیمایي و تظاهرات علیه رژیم پهلوي به رهبري امام خمیني 

حضوري فّعال داشت. 
با شروع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران عقیده داشت که براي حفظ اسالم و 

کشور باید هرکس وظیفه خود بداند و در جبهه شرکت کند.
براساس همین عقیده بود که اّولین مرتبه در تاریخ 1362/8/2 از طرف نیروي 

زمیني ارتش به جبهه  کردستان اعزام شد.
قبل از اعزام با همه خداحافظي کرد و به همسایه ها گفته بود که از این سفر بر 

نمي گردم ولي به مادرم نگویید.
شب قبل از شهادت مدام در راز و نیاز بود و با همة همرزمانش خداحافظي کرد 

و حاللّیت طلبید و آگاه بود که شهید مي شود. 
دو روز بعد در روز جمعه 1363/8/4 در درگیري تن به تن با اشرار ضّدانقالب در 

سردشت به شهادت مي رسد. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید ماشاءاهلل طالبي بیدگلي:

- سالم و درود بر مهدي موعود و سالم و درود به نائب برحّقش امام خمیني و 
با سالم به خانواده هاي بزرگ شهدا، چند جمله اي وصّیت نامه خود را مي نویسم.

- هرکس بخواهد وصیت بنویسد اّول وصیت خود را به پدرش مي نویسد ولي من 
که پدر ندارم تا وصیتم را به او بنویسم.

زحمت  من  براي  خیلي  زندگي  دوران  در  شما  مادرجان!  مادرم؛  به  وصّیتم  اّما 
کشیده اي بلکه براي من پدر هم بوده اي. 

مادر جان! هر وقت خبر شهادت من به شما رسید، نارحت نشوي؛ خدا را شکر کن 
که توانسته اي یک فرزندي را در راه اسالم، قرآن و خدا هدیه کني و گریه نکن هر 
وقت خواستي گریه کني براي قاسم و علي اکبر امام حسین)ع( گریه کن چون گریه 

تو باعث لبخندي براي دشمن است.
- مادرجان! خیلي دلت مي خواست مرا داماد کني ولي من با شهادتم داماد شدم 

و سنگر را حجله و اسلحه ام را عروس خود قرار دادم.
- مادرجان! خیلي دلت مي خواست کار کشاورزي را براي من نگه داري تا از خدمت 

برگردم ولي رفتم تا اسالم و قرآن را با خون خود آبیاري کنم.
- خواهرانم! حجاب خودتان را حفظ کنید که حجاب شما از خون من ارزنده تر 
است و سیاهي چادر شما ضربه اي است بر پیکر دشمن و نماز را به پا دارید و دست 

از امام و اسالم و قرآن بر ندارید.
برادران! در نمازهاي جمعه و جماعت شرکت کنید و تا مي توانید به جبهه  کمک 

کنید؛ هر چند که خودتان مستضعف هستید.
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علی آاق  عابدین آبادی آرانی
نام پدر: محّمد

تولد: 1340/1/1 
شهادت: 1360/8/14

محل شهادت: مریوان – درگیری با ضّدانقالبیون
عضویت و شغل: سرباز ژندارمری

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران
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علی آقا در اّول فروردین 1340 در آران متولّد شد. پدرش به شغل کشاورزی و 
شتربانی مشغول بود، به همین دلیل هفت ساله که بود و هنوز یک ماه از تحصیل 
در کالس اّول ابتدایی اش نگذشته بود به خاطر کمک به پدر، تحصیل را ترک نمود 

و به عنوان شتربان راهی بیابان های کویر آران شد.
دوران خدمت سربازی اش مصادف شد با آغاز جنگ تحمیلی صدام )عراق( علیه 
ایران و او در منطقه کردستان به دفاع از میهن اسالمی پرداخت تا این که در تاریخ 

1360/8/14 در منطقه مریوان بر اثر اصابت گلوله به سینه اش به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد



225

فرازي از وصیّت نامه شهید علی آقا عابدین آبادی آرانی:

- اینجانب بنا به وظیفه در لباس مقّدس سربازی برای دفاع از میهن اسالمی ام 
خدمت می نمایم.

- پدر عزیزم! دست های پینه بسته ات را از دور می بوسم، مرا ببخش و حاللم کن.
- پدر جان! سرت را باال بگیر، چهرة نورانی ات را گشاده نما و قدم های با اخالصت 
را استوار دار؛ شادی و غرورت را آشکار نما و زبانت را به ُشکر خدا باز کن که فرزندت 
با عشق به میهن اسالمی و دفاع از ناموس و شرفش به سوی شهادت رفته است 

و امانتی را که در دست تو بود، تقدیمش کردی.
- مادر عزیز و مهربانم! من هرگز محّبت های تو را فراموش نخواهم کرد؛ تو هاجر 
دورانی. اکنون که دشمن به کشور ما حمله کرده من به عنوان سرباز وطن باید دفاع 

کنم. اگر به شهادت رسیدم از خداوند بخواه تا این قربانی را قبول نماید.
- برادر عزیزم ! می دانی که اسالم چگونه تنها مانده و هدف دشمنان قرار گرفته. 
امروز روزی است که باید بپا خیزی و از دین غریب خدا حمایت کنی. ان شاءاهلل با 
قدرت، سنگر مرا حفظ کنید و از دستاوردهای شهادت ما حراست کنید. سالح به 

زمین افتاده ام را بردار.
- خواهرانم! انتظارم از شما این است که با رشادت و شهامت، پیام رسان رسالت 
خون ما باشید و با تمام توان حافظ حریم عّفت باشید. حجاب شما خواهران کوبنده تر 

از خون سرخ ماست.  
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لله پور بیدگلی ّغالمحسین  عبدا

نام پدر: علي محّمد
تولد: 1346/2/1

شهادت: 1366/12/26
محل شهادت: حلبچه   

عملیات:  والفجر10
عضویت و شغل: سرباز سپاه

محل دفن: گلزار شهداي هفت امامزاده)ع( بیدگل
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غالمحسین در تاریخ 1346/2/1 متولّد شد به علّت عالقه خانواده اش به اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( نام او را غالمحسین گذاشتند. 

دوران طفولیت خود را در دامان خانواده اي پر از محّبت و مهر ایمان به خدا و 
اهل بیت گذراند. حدود هفت سال داشت که وارد مدرسه ابتدایي شد و فقط دورة 

ابتدایي را به تحصیل و سپس کمک به خانواده در کار کشاورزي پرداخت. 
حسین به خواندن قرآن و حضور در مجالس مذهبي عشق مي ورزید. حدود 11 
سال داشت که انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام شروع شد و او با آن سّن 
کمي که داشت، در کنار دیگر مردم در راهپیمایي ها و مجالس مذهبي مربوط به 

انقالب حضور پیدا مي کرد. 
او با پیروزي انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام خمیني وارد پایگاه بسیج 
صاحب الّزمان)عج( شد و در کنار فّعالّیت های بسیجي اش ، مطالعه کتب مذهبي را در 

برنامه زندگي خود گنجانده بود.
حسین اخالق و برخورد خوبي داشت و با دوستان خود مهربان و صمیمي بود. 

او با شروع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران چون سّن کمي داشت نمي توانست 
وارد جبهه ها شود ولي هنگامي که از نظر جسمي و سّني رشد کرد و توانست توان 
و قدرت جسمي اش را در میدان نبرد به منصه ظهور بگذارد، هرچند که متأهل شده 
بود و داراي یک فرزند بود، آماده اعزام به آموزش شد و پس از آموزش نظامي، 
اّولین مرتبه در تاریخ 1364/4/18 عازم جبهه هاي نبرد شد و در عملیات کربالي4 
شرکت کرد. پس از آن در عملیات هاي کربالي5 و بیت المقّدس7 حضور پیدا کرد و 
سرانجام همسر و تنها فرزندش را به خدا سپرد و در تاریخ 1366/12/26 در عملیات 

والفجر10 در حلبچه به شهادت رسید. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید غالم حسین عبداهلل پور بیدگلی: 

- آري! من مي روم تا با خون خود با خداي شهدا و امامان معصوم)ع( و با والیت 
فقیه میثاق ببندم.

- مادرجان! فرزند تو زنجیرهاي اسارت و ذلّت را پاره کرده و آزاد شده و فقط 
مي خواهد براي خدا کار کند. اسیر شکم و دنیا و این تجمل پرستي ها و انکارهاي 
او رفته و تمامي سنگرهاي ضدانسان و ضدارزش را فتح کرده و  احمقانه نیست 

سرسپرده خدا و اسالم شده.
- پدر ،  مادر ، خواهر و همسرم! مبادا بر شهادتم بگریید که دشمن شاد مي شود. 
بدانید که من در جوار رحمت حق جاي خواهم گرفت و خداوند متعال مقام شهادت 

بر من عطا خواهد کرد.
- اي همسر مهربانم اي مالزم در غم ها و شادي هایم! هیچ گاه زبان به شکایت 

خدا مگشا و همیشه شاکر نعمت هاي خدا باش.
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علیرضا  عظیم زاده بیدگلی

نام پدر: احمد
تولد: 1342/1/1

شهادت: 1361/1/2 
محل شهادت: کرخه  

عملیات:  فتح المبین
عضویت و شغل: بسیجی - کارگر نساجي کاشان
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادي)ع( بیدگل

اولین شهید خانواده
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علیرضا در تاریخ 1342/1/1 در بیدگل متولّد شد و در دوران ابتدایي پدرش را از 
دست داد و به همین علّت نتوانست روزانه درس بخواند. روزها را مشغول کار شد و 

شبانه تحصیل کرد و دوران ابتدایي را با مشکالت به اتمام رساند.
او عالقه زیادي به ورزش داشت و به همین علّت یکي از ورزشکاران زورخانه 
بود و به علي)ع( اقتدا مي کرد و مي گفت پهلوان کم سن و سال جبهه ها ارشدتر از 
بسیاري پهلوانان است که بویي از جبهه ها نبرده اند و معتقد بود پهلوان باید در جبهه 

آزموده شود.
علیرضا بیشتر اوقات خود را صرف کتاب های طبي، گیاهي و مذهبي مي کرد و 
شب ها را به ورزش مي پرداخت. با پیروزي انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام 
خمیني)ره( و به علّت این که منافقین در شهرها ایجاد رعب و وحشت براي مردم 
مي کردند، بر خودش واجب مي دانست که در پایگاه بسیج حضور فّعال داشته باشد. 
با شروع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران ، علیرضا و برادر شهیدش حسین خود را 
براي حضور در جنگ آماده کردند و پس از گذراندن دوره هاي آموزشي بسیج و 
جلب رضایت مادر، در شهریور 1360 وارد جبهه هاي نور علیه ظلمت شدند و در 
حدود شش ماهي که در جبهه ها حضور داشتند، در عملیات فتح المبین شرکت کرده 
و سرانجام پس از رشادت هاي چند ماهه خود در جبهه به آرزوي دیرینه شان که 

همان شهادت در راه خدا بود، رسیدند.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیت نامه شهید علیرضا عظیم زاده بیدگلی: 

- هدفي که برگزیده ام براي من بسیار جالب و ارزشمند است، چرا که با آگاهي 
و بینش انتخاب کرده ام. براي همین الزم دانستم خانه، کاشانه، مادر و برادر و کلیه 

بستگان را رها کرده و روانه جبهه هاي حق علیه باطل شوم.
- هر فردي که روانه جبهه مي شود نیرو و جاذبه اي معنوي او را به سوي خود 
مي کشد که این خودش یک نوع اعجاز است که شوق رفتن به جبهه را در سرمان 

مي پروراند.
- پیامم به شما ملّت عزیز این است که وحدت و یکپارچگي خود را حفظ کنید.

- مادرم ! از زحمات طاقت فرساي شما تشکر مي کنم و امیدوارم مرا ببخشید و در 
صورتي که شهید شدم ، نگران نباشي ، بلکه افتخار کني. راضي نیستم در شهادتم 

گریه کني. در سوگ من همانند زینب، مقاوم و استوار باش.
- برادرانم! اسلحه ام را به زمین نگذارید و راهم را ادامه دهید.
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حسین عظیم زاده بیدگلی

نام پدر: احمد
تولد: 1341/5/1 

شهادت: 1361/1/7  
محل شهادت: دشت عبّاس 

عملیات:  فتح المبین
عضویت و شغل: بسیجي– کارگر کارخانه نساجي کاشان

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادي)ع( بیدگل

دّومین شهید خانواده
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حسین در تاریخ 1341/5/1 در یک خانواده اي متدین و مذهبي و در عین حال از 
نظر معیشت ضعیف متولّد شد. 

از چهار  ولي پس  نمود  آغاز  بیدگل  کاشانچي  مدرسه  در  را  ابتدایي  تحصیالت 
سال درس خواندن، در سّن یازده سالگي به علّت فوت پدرش روزها کار مي کرد و 
شب ها درس مي خواند. دوران راهنمایي را در مدرسه صباحي و دوران دبیرستان را 

در مدرسه شهیدان عبدالهي گذراند.
حسین از اخالق و برخورد خوب و صمیمي برخوردار بود. نمازهاي یومیه را در 
مسجد به جماعت مي خواند و به شرکت در مراسم مذهبي و قرائت قرآن اهمیت 

مي داد. 
کاشان  نساجي  شرکت  در  بود  رسانده  پایان  به  را  دبیرستان  دوره  که  هنگامي 
مشغول خدمت شد. هنگامي که جنگ آغاز شد عالقه حضور در جبهه ها را از خود 
نشان مي داد و به همین علّت وقتي حسین و علیرضا توانستند رضایت والده خود 
جلب کنند، به آموزش نظامي رفتند و سپس به جبهه هاي ایالم اعزام شده و مرتبة 
اّول حدود چهارماه در جبهه بودند و در مرحله دّوم، حدود یک ماه در جبهه حضور 
داشتند تا این که هر دو برادر به فاصله 24 ساعت با هم در عملیات فتح المبین به 

شهادت رسیدند. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید حسین عظیم زاده بیدگلی: 

- هنگامي که فیلم رزمندگان اسالم را در تلویزیون مشاهده کردم، دلم پَر مي زد 
که در سنگرهاي نبرد حق علیه باطل کنار آنها باشم. 

- شب هاي جمعه به جمکران مي رفتم و با خداي خود راز و نیاز مي کردم و عهد و 
پیمان مي بستم تا امام زمان)عج( وسیله اي شود که خدا مراد مرا بدهد و توفیق حضور 

در جبهه ها را پیدا کنم و شهادت در جبهه نصیبم شود.
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علی علی آبادی 

نام پدر: غالمرضا
تولد: 1341/1/28

شهادت: 1360/12/1 
محل شهادت: تنگه چّزابه 

عملیات:  موالي متقیان
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده حسین)ع(- بیدگل
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علي در تاریخ 1341/1/28 در خانواده اي زحمتکش در بیدگل متولّد شد. شش 
ساله بود که وارد مدرسه ابتدایي کاشانچي )شهید جندقیان( شد و دوره ابتدایي را با 
موفقیت گذراند و بعد وارد مدرسه راهنمایي شد و تا پایان دوره راهنمایي تحصیل کرد. 
علي از جّثه خوبي برخودار بود و چون به ورزش عالقه مند بود، اوقات بیکاري را 

به ورزش مي پرداخت. 
او اخالق و برخورد خوبي در میان دوستان خود داشت هرچند که وضعیت اقتصادي 
امام  حضرت  رهبري  به  اسالمي  انقالب  که  وقتي  ولي  نبود  مناسب  خانواده اش 
از  تا  بود  خمیني  امام  سخنراني هاي  و  پیام ها  دنبال  همیشه  شد  خمیني)ره( شروع 
دستوراتش اطاعت کند. در راهپیمایي ها و تظاهرات، فّعاالنه شرکت مي کرد و تکیه 
کالمش این بود که نباید امام را تنها بگذاریم و باید از او حمایت کنیم تا انقالب 

پیروز شود و محّمدرضا شاه خائن از کشور برود. 
این روند را ادامه داد تا انقالب اسالمي به رهبري امام خمیني)ره( پیروز شد و کم تر 
از دو سال از پیروزي انقالب نگذشته بود که صدام جنگ علیه ایران را آغاز کرد. 

علي آرام و قرار نداشت، سعي کرد به عنوان سرباز وارد خدمت شود ولي معاف 
شد و چون نتوانست از طریق سربازي وارد جبهه شود و عقیده داشت که باید کالم 
امام را اطاعت کند و جبهه ها را پر نگه دارد، از طرف بسیج آموزش نظامي دید و 

به جبهه چّزابه اعزام شد. 
در جبهه مسئولّیت حمل مجروحان را به او سپردند و هنگامي که در عملیات شرکت 
مي کرد، به علّت حجم آتش سنگین دشمن در هنگام حمل مجروح به شهادت رسید. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید علي علي آبادي:

- خدا موقعي به انسان روح شاد مي دهد که انسان در راه خدا شهید شود و شهادت 
را با کمال آزادگي استقبال کند و تو اي مادرم! در راهي که انتخاب کرده ام، اگر 

شهید شدم گریه مکن.
- و تواي پدرم! هیچ ناراحت نشو اگر روزي خبر شهادت پسرت را شنیدي. از 

ناراحتي تو دشمنان خوشحال مي شوند.
- برادرانم و خواهرم! اگر کسي از شما سئوال کرد برادرتان در چه راهي کشته 

شد، بگویید در راه خدا.  در طول زندگي تان با آزادگي و شرافتمندانه زندگي کنید.
- وقتي امام مي فرماید اسالم در خطر است، چرا ما باید بایستیم؟ وقتي مي بینم 
پیرمرد 60 ساله با یک چشم به پادگان آمده و آموزش مي بیند تا وارد جبهه شود، 

من باید چکار کنم؟
پدر و مادرم! برادران و خواهرم! گر چه شما دوست دارید در عروسي من شرکت 
کنید، امیدوارم که حتماً  شرکت خواهید کرد؛ چرا که عروسي من شهادت و تشییع 

جنازه من است.
- موقعي که مي بینم صدام و صدامیان به خاک مقّدس اسالم حمله کرده اند و 
مي خواهند اسالم را از بین ببرند، هیچ وقت جاي خود نمي نشینم. آن قدر مي جنگم 

و مي کشم تا موقعي که در خون خود غلتان شوم.
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محمد علیجان زاده آرانی
نام پدر: حاج حسین

تولد: 1348/3/15
شهادت: 1364/6/18
محل شهادت: اشنویه 

عملیات:  قادر
عضویت و شغل: بسیجي و دانش آموز

محل دفن: گلزارشهداي امامزاده محمد هالل ابن علي)ع( آران



242

محمد علیجان زاده در تاریخ 1348/3/15 در آران و بیدگل به دنیا آمد. دوران کودکي 
خود را با بازي هاي کودکانه و یادگیري اولین آموزش هاي دیني سپري کرد.

ابتدایي شهید چمران  مدرسه  به  تحصیل  دوران  در سن شش سالگي جهت شروع 
فرستاده شد. در دوران ابتدایي ضمن تحصیل دروس مربوطه به یادگیري اعمال دیني و 
فرایض واجب از والدین خود پرداخت. بعد از اتمام دوران ابتدایي جهت ادامه تحصیل در 
مقطع راهنمایي به مدرسه ي راهنمایي شهید نیکبخت بیدگل فرستاده شد. در این زمان 
که با شروع دوران نوجواني نامبرده همراه بود در کنار تحصیل به حضور در کالس هاي 
ورزشي، انجام امور هنري همانند تهیه ي روزنامه هاي دیواري با محتواي مطالب علمي 
جهت نصب در مدرسه مي پرداخت. در این زمان که جنگ نیز شروع شده بود شاهد حضور 
بستگان و قشرهاي  مختلف مردم در جبهه هاي جنگ بود و احساس وظیفه درخصوص 
پاسداري از اسالم عزیز و همراهي با دوستان باعث شد تا به عنوان عضو فعال پایگاه 

بسیج مسجد صاحب الزمان)عج( بیدگل اولین گام ها را در این خصوص بردارد.
هرچند کمي سن اجازه حضور در جنگ را به نامبرده نمي داد لکن احساس وظیفه در 
او باعث شد تا در اولین فرصت آموزش مقدماتي نظامي را کسب نموده و زماني که در 
سال سوم راهنمایي مشغول تحصیل بود براي اولین بار عازم جبهه شد. حضور درجبهه 
و مقاومت در برابر متجاوزین باعث نگردید تا کسب علم و دانش در او متوقف شود بر 
این اساس شهید محمد علیجان زاده امتحانات ثلث سوم کالس راهنمایي را در جبهه با 
نمرات عالي گذراند بعد از آن در رشته برق هنرستان عالمه طباطبایي آران و بیدگل ثبت نام 
کرد. در سال اول رشته برق با ذوق و شوق به مطالعه دروس مربوط پرداخت ولي زمزمه 
حضور در جبهه به طور متمادي از او شنیده مي شد در این سال ضمن آموزش تکمیلي 
نظامي مجدداً براي بار سوم به سوي جبهه هاي جنگ شتافت و یک ماه بعد از سومین 
حضور در جبهه  در عملیات قادر در منطقه اشنویه شرکت نمود و در تاریخ 1364/6/18 
مفقوداالثر گردید. در طي چند سال خبرهاي متناقضي از شهادت و اسارت نامبرده به 
خانواده مي رسد تا این که در آبان 1372 خبر کشف پیکر مطهر آن شهید به خانواده اش 
داده شد و در تاریخ 1372/8/29 در شهرستان تشییع و در آرامگاه امامزاده محمدهالل، 

در کنار دیگر شهداي شهرستان به خاک سپرده شد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیت نامه شهید محمد علیجان زاده آرانی: 

- اي مردم! مي دانید که این انقالب با خون هزاران شهید و معلول و مجروح و 
اسیر و مفقود به  ثمر رسیده است، وظیفة اصلي ما حفظ و حراست از این انقالب 
و ادامه دادن راه جانبازان مي باشد. شما باید به ابر قدرت ها بفهمانید که نمي تواند 
با ملّتي روبه رو شوید که پشتوانة او اهلل و رزمندگاني دارند که مي گویند آن قدر به 

جبهه مي رویم تا شهید بشویم.
- اي جوانان نکند در رختخواب ذلّت بمیرید که حسین)ع( در میدان جنگ و نبرد 

شهید شد. 
- اي جوانان! مبادا در غفلت بمیرید که علي)ع( در محراب عبادت شهید شد و مبادا 

در حال بي تفاوتي بمیرید که علي اکبر حسین)ع( و با هدف شهید شد. 
- اي مادران! مبادا از رفتن فرزندان تان به جبهه ها جلوگیري کنید شما در محضر 
خداي نتوانید جواب زینب که تحمل هفتاد و دو شهید نمود بدهید. همه مثل خاندان 
وهب جوان تان را به جبهه ها بفرستید که حتي جسد او را هم تحویل نگرفت زیرا 

مادر وهب فرمود سري را که در راه خدا داده ام پس نمي گیرم.
- برادران دعا و استغفار را از یاد نبرید که بهترین درمان ها براي تسکین دردهاست 
و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه 
نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنین کردن بدبختي مسلمانان 

روز جشن ابر قدرت هاست.
- حضورتان را در جبهه هاي حق علیه باطل ثابت نگه دارید در امام بیشتر دقیق 
شوید و سعي کنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او سازید و صداقت و اخالص 
خود را به میهن مان حفظ بکنید. اگر فیض شهادت نصیبم گشت سالم مرا به امام 
برسانید و بگویید تا آخرین قطره خونم سنگر اسالم را ترک نکردم و با خداوند پیمان 
بستم تمام عاشوراها در تمام کربالها با حسین)ع( همراه باشم و سنگر او را خالي نکنم 

تا هنگامي که احکام اسالم در زیر پرچم امام زمان)عج( به اجرا درآید.
-آخرین پیامم درباره مردم! خود را براي تحمل رنج ها و مصیبت ها آماده سازید 
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و دل قوي دارید که قادر یکتا پشتیبان و نگهبان شماست و تنها اوست که شما را 
از دست دشمنان نجات مي بخشد و عاقبت شما را به خیر مي گرداند و دشمنان را 
به انواع عذاب ها و شکنجه ها دچار مي گرداند این مصیبت ها و بدبختي ها زودگذر 
و تمام شدني است ولي به پا داشتن این جان فشاني ها و فداکاري ها به نعمت هاي 

ابدي و بي پایان خداوند خواهد رسید. 
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انصر عمو رجبی آرانی
نام پدر: حسینعلي
تولد: 1344/2/1 

شهادت: 1362/5/23
محل شهادت: پیرانشهر  

عملیات:  والفجر2
عضویت و شغل: بسیجی – دانش آموز

محل دفن: گلزارشهداي امامزاده محّمد هالل بن علي)ع( آران
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ناصر در اّول اردیبهشت 1344 در خانواده اي کشاورز در آران متولّد شد. در سال 
1361 در کالس دّوم دبیرستان بود که بعد از گذراندن دوره آموزش نظامي داوطلبانه 

براي دفاع از میهن اسالمي راهي میادین جنگ شد.
او جواني آرام ولي زرنگ و باهوش بود، خیلي کم حرف مي زد ولي عملش عمیق 
و مؤثر بود. در طول دو سال خدمت داوطلبانه در میادین جنگ در یکي از رسته هاي 
بسیار حساس و خطرناک جنگ که همان خنثي سازي میادین مین در خطوط مقّدم 

جبهة جنگ بود، مشغول خدمت بود.
با مسئولیت تخریب چي  والفجر2  قرآن در عملیات  بر حّق اسالم و  آن مدافع 
)خنثي سازي مین( در لشکر14 امام حسین)ع( سپاه به تاریخ 1362/5/23 در منطقه 

پیرانشهر به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید ناصر عمو رجبي آرانی:

- هدف ما اهلل و رضایت اوست و من براي کسب رضایت او به جبهه آمده ام. 
دست از امام برندارید و دنباله رو او باشید و از همنشیني با افراد مخالف این انقالب 

خودداري کنید که آفتي بسیار مضر است.
- پدرجان!  تو به من آموختي که چگونه و چطور به اسالم نزدیک شوم تا به جایي 
برسم که یک فداکار و فداشوندة اسالم باشم. از دور دست  هاي با اُلفت و مهرباني 
تو را مي بوسم. با شنیدن خبر شهادتم، چهره ات را شاداب کن تا دشمنان بدانند که 

مکتب ما، مکتب جهاد و ایثار است.
- مادرم ! تو به من شناساندي که پیرو امام بودن یعني جان نثار امام بودن. بر 

شهادت من صابر باش و براي دیگر مادران، الگو و نمونه.
- خواهران و برادرانم! رسالت زینبي بودن را انجام دهید.

- سیاهي چادر شما از فشنگ تفنگ من بُّرنده تر است.
- مردم عزیز! پاسدار خون شهدا باشید و دنباله رو رهبر.
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غالمرضا غفوری
نام پدر: رحمت اهلل

تولد: 1348/10/2 
شهادت: 1365/10/4 

محل شهادت: جنوب خرمشهر- ام الرصاص 
عملیات:  کربالي4

عضویت و شغل: بسیجي
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده صالح)ع( کاغذي بخش کویرات
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شد.  متولّد  ابوزیدآباد  در  مذهبي  خانواده اي  در   1348/10/2 تاریخ  در  غالمرضا 
خانواده اش او را با سختي و مشّقت بزرگ کردند و به مدرسه ابتدایي فرستادند و او 
با توّجه به مشکالت اقتصادي فقط توانست تا مقطع ابتدایي درس بخواند و پس از 

آن به کار کشاورزي مشغول شد تا توانسته باشد کمکي براي والدینش باشد. 
با پیروزي انقالب اسالمي چون از سّن کمي برخوردار بود، براي ابراز عالقه خود 
امام خمیني)ره( به پیروزي رسانده بود، در بسیج شرکت و  به نهضتي که حضرت 

حضوري فّعال داشت.
غالمرضا با شروع جنگ تحمیلي حدود دوازده سال داشت و به علّت ِصغر سن 
نمي توانست به جبهه اعزام شود تا این که از نظر جسمي رشد کرد و در سال 1364 
به جبهه اعزام و در عملیات کربالي4 شرکت کرد و در آن عملیات به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید غالمرضا غفوري:
 

- در این دنیاي فاني هیچ کس باقي نخواهد ماند و همه رفتني هستیم و روز 
حساب براي همه هست و به قول شهید بهشتي، بهشت را به بها دهند نه به بهانه. 
باید در این دنیا سختي بکشیم تا در عقبا راحت باشیم. صفوف نماز جماعت، دعاها 
و پایگاه بسیج را پر کنید که خاري بر چشم دشمنان است. همیشه در دو جبهه 
مبارزه با نفس )جهاد اکبر( و مبارزه با خصم زبون )جهاد اصغر( مبارزه کنید تا پیروز 
شوید. براي یک بار هم که شده به جبهه هاي جنگ بروید که در آن جا نور خدا را 

به عین خواهید دید.
- خدایا! تو شاهدي که من با عشق به تو و اسالم و قرآن و آرزوي پیروزي اسالم 

به مبارزه با کفر برخاستم.
- اگر قرار است که این تن در آخر کار بمیرد و دفن شود، بهتر است که با رگبار 
گلوله دشمن سوراخ سوراخ شود و به مالقات خدا برود، همان طور که حسین بن 

علي )ع( مي فرماید: »ان کان دین محّمد لم یستقم ااّل بقتلي فیا سیوف خذیني«
- بدانید که این انقالب عزیز است که با خون هاي صدها هزار شهید پاک به دست 
آمده، در صدد حفظ آن بیشتر برآیید که آینده اسالم چشم امیدش به این انقالب 
است. اگر قصور کردید نه تنها به امام زمان)عج( و خّط امام خیانت کرده اید، بلکه به 

آینده جهان اسالم نیز خیانت خواهید کرد.
- سالم بر تو اي پدري که در این دنیا براي من خیلي زحمت کشیدي! امیدوارم 

که مرا حالل کني و در مرگم صبر پیشه کني که خداوند با صابران است.
- سالم بر تو اي مادر عزیزتر از جانم که براي من خیلي زحمت کشیدي! در مرگ 

من ناراحت نباش که در عقبی نزد حضرت زهرا)س( رو سفید خواهي بود.
خداوندا! نمي خواهم در بستر بمیرم. خدایا یاري ام کن تا در راهت، در دل سنگر 

بمیرم.
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احمد فتح قریب بیدگلی

دومین شهید خانواده

نام پدر: رحمت اهلل
تولد: 1340/1/1

شهادت: 1364/12/11 
محل شهادت: شهر فاو عراق  

عملیات:  والفجر8
عضویت و شغل: پاسدار- نظامی

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادی )ع( بیدگل
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احمد در اّول فروردین 1340 در بیدگل به دنیا آمد.در دوران تحصیل علم، دانش 
آموزی بسیار فّعال در امور فرهنگی )قرآنی( و امور اجتماعی بود. 

اّولین بار به عنوان بسیجی داوطلب برای شرکت در عملیات بیت المقّدس )فتح 
خرمشهر( در تاریخ 1361/1/17 عازم میادین جنگ شد که در همین عملیات از 

ناحیه بازوی دست مجروح شد.
او سال های سال در جبهة جنگ با عضوّیت پاسدار در لشکر 14 امام حسین)ع( 

سپاه خدمت نمود.
حضورش در جبهة جنگ هم چنان ادامه داشت تا این که در تاریخ 1364/12/11 بعد 
از شرکت در عملیات والفجر8 )تصرف شهر بندری فاو عراق در دهانة خلیج فارس( 
در نبردی سنگین به شهادت رسید و در جوار حق به برادر شهیدش محّمد ملحق شد.

 روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید احمد فتح قریب بیدگلی:

- در لحظاتی که انسان قدم به عرصه خودشناسی می گذارد تا به خداشناسی برسد 
و آن هنگام که خویش را می یابد و با یافتن خویش، معبود را یافته و به او عشق 

می ورزد، هنگامة از خود گذشتگی، ایثار و فداکاری فی سبیل اهلل است .
- من به دنبال تعّهد و رسالتی که از سوی برادر شهیدم محّمد و دیگر شهدا بر 

دوشم احساس می کردم، این راه پیمودم.
- اکنون که همة کفر در مقابل همة اسالم قرار گرفته ، من نیز راه سعادت را 

انتخاب کردم و به ندای امام خمینی لبیک گفتم .
رفتن من به جبهة جنگ نه از روی هوی و هوس ، بلکه از روی سوز و مسئولیت 
بود؛ نه به خاطر خودنمایی و کسب شهرت، بلکه به خاطر نجات اسالم و کشور از 

چنگ صدام بود.
- ملّت عزیز ! از والیت فقیه و خّط رهبری حمایت و اطاعت نموده و هرگونه 

توطئه و خدعه و نیرنگ در مقابل انقالب اسالمی را با قاطعیت خنثی نمایید.
پدر و مادر عزیزم! از شما می خواهم دست های تان را بلند کنید و از خدا بخواهید 

تا این دو فرزند قربانی را از شما بپذیرد.
- مادر جان! می دانم این داغ، به خصوص که دّومین داغ برای توست، بسیار 
سخت است ولی یقین دارم که تو مادری شجاع و قهرمان هستی. صبور و مقاوم 

باش. مرا حالل کنید. 
- برادران و خواهران! من دلم می خواهد با شهادت من و برادرتان محّمد از مکتب 

اسالم بیاموزید و تا مرز شهادت با دشمن ستیز کنید.
- همسر عزیزم! در این مّدت کوتاه نتوانستم با شما باشم، معذرت می خواهم، اگر 
به فیض شهادت رسیدم هیچ ناراحت نباش و همچون کوه استوار باش و همانند 

فاطمه زهرا)س( صبر و استقامت پیشه کن و در تشییع جنازه ام همراه باش.
- خواهران عزیزم! در شهادت من همچون شهادت برادرم محّمد، صابر و استوار 

باشید.
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عّباس فخراییان
نام پدر: اسماعیل

تولد: 1342/3/15
شهادت: 1360/6/23

محل شهادت: ارتفاعات بازی دراز )سرپل ذهاب(
عضویت و شغل: بسیجی – دانش آموز

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمدهالل)ع( آران 
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عّباس در پانزدهم خرداد 1342 در آران متولّد شد. سال اّول دبیرستان بود که 
در  شاه  رژیم  با  مبارزه  منظور  به  او هم  رسید.  پیروزی  به  ایران  اسالمی  انقالب 
پاسگاه  به  که   1357 سال  رمضان  مبارک  ماه  از  شبی  در  رژیم  علیه  تظاهرات 

ژاندارمری حمله شد، حضور داشت. 
سال دّوم دبیرستان بود که رژیم صدام به میهن اسالمی تجاوز نمود و بخشی از 

کشور ایران را به اشغال خود درآورد. 
تاریخ  در  دانش آموزان  از  جمعی  با  دبیرستان،  سّوم  دوران  اتمام  از  بعد  عّباس 

1360/4/16 داوطلبانه عازم میدان جنگ شد. 
برای  ابوذر سرپل ذهاب،  پادگان  در  نظامی  آموزش  دوره  از گذراندن  آنها پس 
مقابله در برابر متجاوزین عراقی در ارتفاعات بازی دراز )جنوب شهر سرپل ذهاب( 

مستقر شدند. 
عّباس پس از دو ماه حضور در آن جبهه در تاریخ 1360/6/23 بر اثر گلوله خمپاره 
در جمع همرزمانش، برادران شهید نجات افروز، احمد حقیقی، محّمد داروغه، احمد 

گل آرایی، رضا مواوبایی و اصغر فّرخ پی به فیض رفیع شهادت نائل آمد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید عبّاس فخراییان:

- ان شاءاهلل اگر شهادت نصیب و روزی من شد و شهید شدم، التماس دعا دارم 
و از شما عاجزانه می خواهم مرا ببخشید.

- دعای همیشگی من این است که از خدا می خواهم سال ها از عمر ما بگیرد و 
به لحظه لحظه های عمر رهبر عزیزمان امام خمینی بیفزاید.

- برادر جان! این نامه را در سنگر می نویسم جایی که نمی توان در آن خوابید و 
نمی شود در آن ایستاد؛ جایی که طول و عرضش به یک متر نمی رسد  جایی که به 
غیر از قرآن مجید و مفاتیح الجنان و کتاب اسالمی چیز دیگری به چشم نمی خورد؛ 

جایی که نور اهلل و نور ایمان در آن نمایان است.
- برادر جان! ما به این جا آمده ایم که برای خدا و در راه خدا فداکاری کنیم و 
ان شاءاهلل که خدای تبارک و تعالی این خدمت را که با خلوص نّیت انجام می دهم، 

بپذیرد.
- برادر جان! اکنون که اسالم در خطر قرار گرفته، وظیفه شرعی و اسالمی خود 
دانستم که برای رضای خدا آغوش ُپر مهر و محّبت پدر و مادر را رها کنم و با 
دشمنان اسالمی و ایران به جنگ و ستیز برخیزم و یقین دارم که پیروزی از آن 

انقالب اسالمی و قرآن و اسالم عزیز می باشد. 
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سید حسن   فخریان آرانی
نام پدر: سیدکاظم
تولد: 1345/1/3 

شهادت: 1364/12/15
محل شهادت: قالویزان )پدافندی( 

عضویت و شغل: بسیجی – دانش آموز
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران
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سید حسن در سّوم فروردین 1345 در محلّه وشاد آران به دنیا آمد. او نوجوانی آرام، 
باوقار و نگاه عمیقش در هر کاری نشان دهندة زیرکی و هوش و استعداد باالی او بود.

سال آخر دبیرستان بود که دیگر طاقت نشستن در نیمکت مدرسه را نداشت و 
برای پیوستن به صفوف رزمندگان و مدافعان کشور، بعد از گذراندن دوره آموزش 
نظامی، داوطلبانه و با عضوّیت بسیجی برای اّولین بار در تاریخ 1362/11/29 راهی 
میادین نبرد شد و در گردان امام محّمد باقر)ع( )گروهان حبیب بن مظاهر( از لشکر 14 
امام حسین)ع( سپاه پاسداران سازماندهی و در عملیات بدر )هورالعظیم( شرکت نمود. 
عالقة او به امور فرهنگی باعث شد که با همت چند نفر از دوستان، در محلّه اقدام 

به تشکیل کتابخانه ای در کوی شهدای آران نماید.
سیدحسن برای دّومین بار مجّدداً در تاریخ 1364/1/5 داوطلبانه عازم میادین نبرد 
شد و این بار در گردان ادوات لشکر27 محّمد رسول اهلل)ص( سازماندهی شد. تا این 

که در تاریخ 1364/12/15 به فیض شهادت نائل آمد. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید سیدحسن فخریان آرانی:

- پدر و مادر عزیزم! وقتی خداوند می فرماید: ای رسول ما، آن مرگی که از آن فرار می کنید، 
حتمًا به شما می رسد؛ به ما هشدار می دهد که چشم و گوش خود را بر حقایق نبندیم که 
سرانجام مرگ، همه ما را به سوی خود می کشاند. اّما همراه این مرگ فنا شدن نیست. آیا 

چهره های تابناک تر از شهدا در روز قیامت وجود دارد؟! 
خداوند  پیشگاه  در  قیامت  در  تا  بود.  خدا  رفتن،  جبهه  از  هدفم  تنها  سوگند!  خدا  به   -

خجالت زده نباشم.
- انسان همیشه باید آماده باشد؛ چون همیشه در معرض امتحان الهی قرار دارد و از طرفی 

در معرض وسوسه های شیطانی . 
- مواظب باشید تا از این امتحان موّفق بیرون آیید.

- مادر! می خواستم در میان شما باشم تا در رنج های زندگی با شما شریک باشم ولی 
اکنون که از همه طرف به کشور و اسالم هجوم آورده اند، سزاوار است که دست روی دست 

بگذاریم؟! 
- خوش به حال شما که امانتی را که از خدا گرفته بودید، به صاحبش برگرداندید و در 

بهترین راه قربانی کردید.
- می دانم که غم از دست دادن فرزندتان برای تان سخت است ولی سعادت بزرگی نصیب 

شما شده است. مرا ببخشید.
- به من جوان ناکام نگویید، چون به مراد و آرزوی خود رسیدم.

- خواهرانم! لحظه ای از یاد خداوند غافل نشوید. شما مسئولیت سنگینی بر دوش دارید و 
آن تربیت فرزندان است. سرنوشت آینده به دست شماست.

مبادا نماز را سبک شمارید. حتمًا قرآن را بخوانید چرا که محلی که در آن قرآن خوانده 
شود، محّل عبور مالئک است.

- برادرانم ! لحظه ای در یاری کردن به اسالم غفلت نورزید.
- هرگز به افرادی که در نظر بعضی مردم کوچک و حقیر هستند، شما با نظر حقارت نگاه 

نکنید.
همواره به یاد قیامت باشید تا از معصّیت به دور باشید. مبادا دل فرزند علی یعنی امام خمینی 

از رفتار و کردار شما خون باشد.
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حسین فراقنی بیدگلی

نام پدر: محّمد
تولد: 1344/4/1 

شهادت: 1361/4/27   
محل شهادت: پاسگاه زید   

عملیات:  رمضان
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده حسین)ع(- بیدگل
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حسین در سال 1343 و در روز چهارم ماه رمضان در خانواده اي مذهبي و از طبقه اي 
مستضعف در بیدگل متولّد شد. 

او از هوش و استعداد خوبي برخوردار بود تا حّدي که کالس اّول و دّوم ابتدایي را 
هم زمان در مّدت شش ماه سپري کرد و بقیه مقطع ابتدایي را در مدرسه کاشانچي با 

موّفقّیت گذراند.
او در راستگویي و تواضع زبانزد همه بود. در برخوردهایش بسیار باادب و در سالم کردن 

پیشي مي گرفت.
با شروع انقالب اسالمي به رهبري امام خمیني با این که نوجواني بیش نبود ولي 
شوق و عالقه اش به حضور در پیشبرد و پیروزي انقالب اسالمی باعث مي شد که در 

راهپیمایي ها و تظاهرات شرکت کند. 
هنگامي که عراق علیه ایران جنگ تحمیلي را آغاز کرد حسین پانزده سال داشت و 

براي حضور در دفاع مقّدس به رهبري امام خمیني سراز پا نمي شناخت. 
او هرچند که از نعمت وجود پدر بي بهره بود ولي وقتي حضرت امام حضور در جبهه 
را واجب کفایي دانست، خودش را آماده کرد و براي حضور در آموزش نظامي ثبت نام 

و در پادگان آموزشي شرکت کرد. 
در حین آموزش، به علّت سقوط از کوه از ناحیه کمر مصدوم شد و به همین علّت از آن 
دوره آموزشي محروم و مجدداً پس از بهبودي تجدید دوره شد و پس از پایان آموزش، 
با خواهران و برادران و مادرش خداحافظي و روانه جبهه هاي نبرد حق علیه باطل ش. 
حسین در جبهه آرپي جي زن بود و قبل از شروع عملیات رمضان بر اثر ترکش دشمن 
بعثي از ناحیه دست مجروح مي شود ولي از منطقه برنمي گردد و در عملیات شرکت مي کند 
و در همان عملیات به شهادت مي رسد و حدود شانزده سال پیکر مطهرش مفقود گردید.  
آري! حسین در ماه رمضان چشم به جهان گشود و در ماه رمضان 1361 تولد دیگري 

یافت و »عند ربّهم یرزقون« شد. 
او هنگامي که به جبهه اعزام شد، پدر نداشت و هنگامي که پیکر مطهرش پس از 

شانزده سال به وطن برگشت، مادرش را هم از دست داده بود.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حسین فرقاني بیدگلي: 

- اینک صداي هل من ناصر ینصرني حسین زمان به گوش مي رسد و صداي زنگ 
کاروان حسین)ع( مي آید و حسینیان آماده سفرند. چه سخت است ماندن در قفس، 
کبوتران عاشق همه پر کشیده اند تا با خون خود وضو سازند و به دیدار حق شتابند.

و  شجاعت  شهامت،   مکتب  حسین)ع(،  امام  مکتب  که  مي داني  عزیزم!  مادر   -
شهادت است.

- مادرم! اگر من به درجه شهادت نائل گشتم و این خون ناقابلم در راه اسالم به 
زمین ریخت، براي من گریه نکنید.

- مادر عزیز و مهربانم! مي دانم که با چه سختي و گرفتاري، شب ها و روزها زحمت 
کشیده اي و یتیم پروري نموده اي. از زحمات چندین ساله ای که برایم کشیده اي، 

تشکر و قدرداني مي نمایم و مرا حالل کن.
- پیامي به ملّت قهرمان و شهید پرور دارم: وحدت خود را حفظ نموده و گوش 
به فرمان رهبر انقالب اسالمي باشید. نماز جمعه این پایگاه سیاسي ـ عبادي را 

فراموش نکنید.
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عباسعلی فالح نوش آبادی 
نام پدر: محّمدتقی
تولد: 1344/2/8 

شهادت: 1361/4/26
محل شهادت: پاسگاه زید  

عملیات:  رمضان
عضویت و شغل: بسیجی – طلبه

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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عباسعلی در هشتم اردیبهشت 1344 در نوش آباد دیده به جهان گشود. پس از طی دوران 
ابتدایی و راهنمایی، قصد ادامه تحصیل در حوزه علمّیه را داشت و با وجود این که مقّدمات 
این کار را انجام دادند، اّما با شروع جنگ تحمیلی درس را رها کرده و به جبهه اعزام شدند.

در طی دوره تحصیلش، به علّت عالقه فراوان ایشان به علم و مطالعه، در زمینه های مختلف 
عقیدتی - سیاسی و در زمینه های فرهنگی و ... مطالعات زیادی داشتند.

در طول دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی با وجود سّن کمی که داشتند، یکی از افراد 
ثابت و همیشگی در تظاهرات علیه رژیم شاه بودند. 

آن شهید به همراه دوستانش گروهی را تشکیل داده بودند تا اعالمیه ها و نوارهای حضرت 
امام را در طی این دوران به مردم برسانند و مردم را همواره از پیام ها و رهنمودهای آن بزرگوار 

آگاه سازند و به این علّت بارها توسط عامالن رژیم مورد تعقیب قرار گرفته بود.
با پیروزی انقالب اسالمی و با شروع جنگ تحمیلی و هم چنین با شنیدن پیام حضرت 
امام برای حضور در جبهه های جنگ و دفاع از خاک و میهن، به این پیام امام لبیک گفت. 
وی به مّدت دو سال در جبهه های حق علیه باطل جنگید و در طی این مّدت، فقط چندبار 

به خانواده خود سر زد و هر بار که می آمد، حرف از رفتن می زد. 
این شهید بزرگوار در شلمچه و هم زمان با 19 ماه مبارک رمضان و شب ضربت خوردن 
موالی مّتقیان حضرت علی)ع( بعد از اصابت گلوله به پیشانی اش به بیمارستان منتقل شده و 

سه شبانه روز در آن جا بود و پس از آن به فیض رفیع شهادت نائل آمد.
از ویژگی های اخالقی آن شهید روحانی؛ خوش رویی و مهربانی با کودکان بود. محّبت به 

والدین و احترام به آنها را همواره مقّدم بر همه چیز می دانستند. 
یکی از ویژگی های اخالقی آن شهید همانند شهدای دیگر، اهمّیت و اعتقاد به دین و مذهب 
بود و در هیچ شرایطی نمازشان را ترک نمی کردند و به مطالعه نیز بسیار عالقه مند بودند و 
کتاب های زیادی داشتند که حدود 250 جلد آن را به کتابخانه اهدا نمود که بعدها به خاطر 

عالقه اش به شهید دکتر بهشتی، نام کتابخانه را شهید بهشتی گذاشتند.
از دیگر ویژگی های بارز ایشان، تنّفر از ظلم و ستم و طرفداری از مساوات و عدالت بود 
و تحت هیچ شرایطی زیر بار ظلم نمی رفت و با وجود سّن کم، هرجا حّقی بود از آن دفاع 

می کرد. در مجموع تمام خصوصیات و رفتارشان چیزی فراتر از سّن کم ایشان بود.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید روحانی عباسعلی فالح نوش آبادی:
»ان تنصراهلل ینصرکم و یثّبت اقدامکم«

اگر یاری کنید خدا را، یاری خواهد کرد شما را و قدم های تان را ثابت خواهد داشت.

با سالم و درود بر رهبر انقالب امام خمینی. 
بر حسب وظیفه ای که بر گردنم نهاده شده با شما ملّت همیشه مقاوم و همیشه 

در سنگر سخن می گویم.
به سجده  سر  که  می نگرم  خوزستان  خونین  کربالی  دور  راه  از  را  تو  اماما!   -

گذاشته ای و از خدایت و امام زمانت کمک می گیری. 
- اماما! با این لب های ناقابل خود از کربالی خوزستان تا مدینة جماران بر این 

صورت مبارک و مطهرت بوسه می زنم.
- ای اّمت شهیدپرور و قهرمان! شما هم باید امام را بنگرید که چگونه خالصانه 
با خدایش راز و نیاز می کند. شما بنگرید امامی را که در نیمه های شب از خواب 
گرانش می بُرد و با معبودش سخن می گوید. باید از امام تان درس بگیرید، حتی از 

گشودن لب های چون غنچة نوگل برای سخن گفتن و همة مسائل دیگر.
- همیشه پیرو او باشید و تنها او برای شما الگو باشد. همیشه این را در مّدنظر 
خود قرار دهید. »اطیعواهلل و اطیعوالّرسول و اولی االمر منکم«. زیرا که والیت فقیه 
است که شما را چنان ساخته است که بعد از انقالب در راه اسالم، چنان ایثارگر 
شده اید که با همین ایثارتان دشمن را ضربه ای وارد سازید تا نای برخاستن را نداشته 
باشد و والیت فقیه بود که ما را به این سرزمین های گرم خوزستان و سرد غرب 
در زمستان کشانیده است و همواره به امریکا و شوروی و ایادی مزدورشان اعالم 
می داریم که ما نه از گرمای خوزستان می ترسیم و نه از سرمای شدید غرب و تا 

آخرین قطرة خون خود ایستاده ایم.
- ولی تو ای مادر! اگر خداوند شهادت را نصیبم کرد، نباید ناامید گردی که از 
قطرات خون من بر زمین خونین کربالی خوزستان ریخته شده، بدان که از این 
قطره ها، الله هایی می روَید که از رویش این الله ها ، درخت تنومند اسالم که مّدت 
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زیادی است، خشک و تشنه لب مانده از این خون آبیاری می شود و جان تازه ای به 
خود می گیرد.

- مادر عزیزم! تو باید از این نظر افتخار کنی که توانسته ای بعد از چندین سال 
را  اسالم  با خون خود درخت  که  اسالمی دهی  جامعه  تحویل  فرزندی  زندگانی، 
آبیاری کند و باید افتخار کنی که نقش زن در جامعة اسالمی را خوب ایفا کرده ای و 
خوشحال باشی که زحمات پی در پی در مورد من بیهوده نبوده است. سرت را باال بگیر.
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محّمد قدريزاده آرانی

نام پدر: حسین
تولد: 1346/1/1 

شهادت: 1365/10/26   
محل شهادت: شلمچه  

عملیات:  کربالي5
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده  محّمدهالل بن  علي)ع(
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محّمد در تاریخ 1346/1/1 در خانواده اي مذهبي و زحمتکش دیده به جهان گشود.
پدرش کارگر اداره برق بود و با مشّقت و زحمت زیادي او را پرورش داد و او را تا 

دوره راهنمایي به تحصیل فرستاد.
محّمد به شرکت در جلسات مذهبي، نماز جمعه و بسیج خیلي اهمّیت مي داد و 

فردي بسیار آرام و ساکت بود. 
با شروع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران تصمیم به حضور در مناطق عملیاتي نبرد 
نمود و پس از گذراندن دوره آموزشي، عازم جبهه شد. او قبل از شهادت در یکي از 

جبهه ها از ناحیه پهلوي چپ مجروح شد.
محّمد در عملیات کربالي4 شرکت کرد و پس از آن در عملیات کربالي5 در 
از این که وارد عملیات شود و به شهادت برسد،  شلمچه هم حضور داشت. قبل 
از این که یقین داشت و بعضًا  به زبان هم مي آورد که شهید مي شود، طي نامه اي 
درخواست کرد، عکس فرزند چند ماهه اش را با نامه به جبهه بفرستند تا با عکسش 

دیداري تازه کند. 
به موالي شهیدان  ارادتش  به زن و فرزند داشت ولي  آري! هرچند که عالقه 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( بر هر چیزی ترجیح داشت و به او اقتدا کرد و در راه 

آرمان هاي مقّدسش به شهادت رسید. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید محّمد قدیرزاده آرانی:

- زمان پیروزي اسالم در برابر کفر ستمگر و جنایتکاران نزدیک مي باشد و ما 
هم آماده ایم تا با دیگر همرزمان در میادین نبرد حق علیه باطل به جنگ بپردازیم.

- پدرم! سختي هایي که در طول زندگي متحّمل شده اید، همه را مي دانم. خدا به 
شما اجر عنایت کند. 

- مادر عزیزم! این را بدان که بهشت زیر پاي مادران است. سختي هایي که در 
طول بچگي برایم متحّمل شده اید تا من به این سن رسیده ام را مي دانم و شما باعث 
شدید تا به این سن رسیده ام و از شما مي خواهم در صورت شهادتم با بردباري و 

استقامت الگویي براي دیگر مادران شهدا باشید.
- همسر گرامي ام! با این که مّدت کمي است که زندگي مشترک را آغاز کرده ایم 
و نتیجه این زندگي یک فرزند است، تنها آرزوي قبلي من از شما این است که راه 

پدر را به او بشناسانید و به او بگویید که در راه اسالم و خدا شهید شد.
- از اّمت شهیدپرور مي خواهم که در پشت جبهه در صحنه باشند و به رهنمودهاي 
امام گوش فرا دهند و از هیچ کوششی دریغ نورزند و این را بدانید که ما جان خود 
را که عزیزترین گوهرها مي باشد، در راه دین فدا کردیم و از شما مي خواهیم که 
همواره در صحنه باشید و اجازه ندهید که افراد ناباب و منافق در صفوف شما رخنه 

کنند و اتحاد و یکپارچگي شما را از هم جدا کنند. 
فکر مال دنیا نباشید که زیاد از حّد آن انسان را به تباهي مي کشاند. فرزندان خود 
را با احکام نوراني قرآن آشنا کنید و معتقد به والیت فقیه و رهرو شهیدان اسالم 

تربیت کنید.
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حشمت الله  قدريیان

نام پدر: محّمدرضا
تولد: 1344/8/1 

شهادت: 1367/2/25
محل شهادت: حلبچه عراق )خّط پدافندي( 

عضویت و شغل: بسیجي – کارگر
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل  بن  علي )ع( آران
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حشمت اهلل در اّول آبان 1344 در آران به دنیا آمد و به علّت مشکالت معیشتی، 
دوران کودکي را با کمک به پدر )کشاورزي( و مادر )قالیبافي( گذراند.

با آغاز جنگ تحمیلي صدام علیه میهن اسالمي، او نوجواني کم سن بود ولي 
عالقة او در خدمت کردن به مملکتش باعث شد که اّولین بار در سّن شانزده سالگي 

داوطلبانه به منطقه سیستان و بلوچستان اعزام شود. 
پس از دو ماه مجّدداً براي آزادي شهر خرمشهر، در عملیات بیت المقّدس شرکت 

نمود که در همین عملیات از ناحیه زانوي پاي راست و دست چپ مجروح شد.
بعد از بهبودي نسبي، در کارخانة ریسندگي و بافندگي کاشان مشغول کار شد. 
ولي پس از مّدتي براي پیوستن به رزمندگان اسالم مجّدداً عازم میادین نبرد شد 
و در طول چندین سال حضور خود در جبهه  های جنگ، در چندین عملیات علیه 

متجاوزین شرکت نمود.
آن سفر کرده در تاریخ 1367/2/25 درمنطقه حلبچه به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حشمت اهلل قدیریان:

- اکنون که صدامیان )عراق( به خیال خود مي خواهند با شکست ایران، اسالم را 
شکست بدهند من با کمال افتخار به جبهة نبرد اعزام مي شوم.

- چنانچه در این نبرد اسالمي شهید شدم، هیچ کس برایم گریه نکند و برایم 
جامة سیاه به تن ننماید؛ چون که این شهادت افتخار دارد.

پدر و مادرعزیزم! اگر براي شما فرزند خوبي نبودم، مرا حالل کنید و از خداوند 
برایم طلب مغفرت کنید.

- برادرم! سنگرم را خالي نگذارید، لباس رزم مرا به تن کنید و اسلحه ام را به 
سوي دشمنان نشانه گیرید .

این شهادت  بر  برادرتان شهید شده است و  - خواهران عزیزم! غم مدارید که 
افتخار کنید... حجاب شما از خون من باالتر است.

- سالم بر تو اي همسرم! که براي رضا خدا، مانع از جهاد من در راه خدا نشدید. 
درود خدا بر شما که این قدر شجاعت و شهامت دارید. از فرزندم رسول به خوبي 
مواظبت کن که امید من است. او را با اخالقي نیکو و رفتاري پسندیده بزرگ نموده 
و به اجتماع تحویل دهید. افتخار کن که همسرت در راه خدا قدم گذاشته و در 
صف مجاهدان في سبیل اهلل قرار دارد رفتن من به جبهه خدایي بود. چون جبهه 

دانشگاهي است انسان ساز و مهرباني ها را به همدیگر زیادتر مي نماید.
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احمد قندیانی آرانی

دّومین شهید خانواده

نام پدر: محّمد
تولد: 1331/8/1 

شهادت: 1361/5/7  
محل شهادت:  پاسگاه زید 

عملیات:  رمضان
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علي)ع( آران
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احمد قندیاني در سال 1331/8/1 در آران در آغوش گرم خانواده اي مذهبي چشم 
به جهان گشود. 

او بعد از گذراندن دوره ابتدایي برای کمک در امرار معاش خانواده اش موّفق به 
ادامة تحصیل نشد. 

در دوران انقالب اسالمي با فّعالّیت هاي مذهبي اش سعي در ادای سهم خود در 
انقالب اسالمي مي نمود.

با شروع جنگ تحمیلي از همان اوایل داوطلبانه به سوي جبهه هاي نبرد شتافته و 
در جبهه هاي جنوب، سرپل ذهاب، عملیات شوش، دارخویین و کوشک شرکت کرد 
و باالخره در عملیات رمضان در تاریخ 1361/5/7 از ناحیه سر مورد اصابت آتش 

دشمن زبون قرار گرفته و نامش در دفتر جاوید شهادت به ثبت رسید.
نیز به فیض  آراني  گفتني است که در همین عملیات، برادرش عّباس قندیاني 

عظماي شهادت نائل گردید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید احمد قندیاني آراني:

نزد  و  زنده اند  آنها  بلکه  مپندارید  مرده  شده اند  کشته  خدا  راه  در  که  »آنهایي 
خداي شان روزي مي خورند« 

- اي ملّت عزیز ! قدر این ابرمرد )امام خمینی( را بدانید از بیانات گهربارش استفاده 
کنید که به راستي خداوند حّجت عظیمي به ما داده و در این برهه از تاریخ، چنین 
رهبري به ما عطا فرموده است. قدرش را بدانید تا فردا روز جزا در پیشگاه خداوند 
این نعمت  از  امام باشیم و  نباشیم. همیشه گوش به فرمان  سرافکنده و شرمسار 

گرانبها که خداوند نصیب ما کرده است، حّداکثر استفاده را بنماییم.
- امام فرموده است چشم امید من به شما جوانان است؛ ما نیز او را تنها نخواهیم 
گذاشت و یار و یاور او خواهیم بود و این خّط سرخ را که هزار و چهارصد سال است 

ادامه دارد، تداوم خواهیم بخشید. 
- برادران! ما این راه را آگاهانه انتخاب کرده ایم و آن را به عنوان یک وظیفه 

انجام مي دهیم.
- پدر و مادر عزیزم! از این که حس مي کردم که در مکان راحت قرار بگیریم و 
در سنگر نباشم، غمگین بودم. من  نتوانستم به خود بقبوالنم که برادرانم در مرزها 
شهید مي شوند و من هر روز شاهد این باشم که فالني شهید و فالني زخمي شد. 
چگونه مي توانستم مشاهده کنم که هر روز از بهترین جوانان ما شهید مي شوند و 

من به کارهاي روزمّره مشغول باشم! 
مي دانم که از دست دادن من شاید براي شما غمگین باشد. مگر غم از دست 
دین  تا  نشدند  شهید  آنها  مگر  نبود،  سنگین  فاطمه  برحضرت  امام حسین)ع(  دادن 

اسالم برپا باشد؟ 
من هم طبق وظیفة خود از آقا و َسرَورم امام حسین)ع( درس مبارزه و جهاد و 

شهادت را آموخته و پیروي کردم. 
من  آموختم که زندگي ماّدي نکبت بار است و نباید منتطر باشم که مرگ مرا فرا 
گیرد. آیا انسان بیش از یک دفعه مي میرد؟ پس چه بهتر است که مرگ در راه خدا 
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باشد.
همسر عزیزم! افتخار کن و بر خود ببال که من شهید شدم. برایم اشک مریز، زیرا 
تو همسر یک سربازي. تو مانند حضرت زینب)ع( بردبار باش و سعي کن دو فررند مرا 
همانند دو فرزند حضرت زینب)ع( که در روز عاشورا فداي برادرش امام حسین)ع( و در 
راه خدا نثار کرد، تربیت کني اگر من شهید شدم، دو فرزند مرا لباس شادي بپوشان.

- برادران عزیزم! پیوسته در راه خدا و اعتالي اسالم عزیز کوشا و تمامي فرامین 
امام را به جان و دل پذیرا باشید و بدانید که زمان، زمان حسیني است و ایام عاشورا.

- خواهران عزیزم! حجاب و عّفت و پاکدامني را سرلوحة زندگي خود قرار دهید 
و همیشه فاطمه وار و زینب وار زندگي و مبارزه کنید.

- و اّما چند وصّیت دیگر به خانواده ام همسر عزیزم! پسرم حبیب اله  را مي خواهم 
به مدرسه بفرستي و بعد در حوزة علمّیه درس بخواند و دخترم طاهره را با عّفت و 

حجاب بزرگ کني.
- برادران و خواهران! امیدوارم که دست از امام و اّمت برندارید و گوش به فرمان 
امام و روحانّیت مبارز باشید. فریب منافقین را نخورید، مساجد را خالي نگذارید، که 
مسجد سنگر است. به مجالس دیني بیشتر بروید، در نماز جمعه ها شرکت کنید، 

دعاي کمیل را حتمًا بخوانید و رزمندگان اسالم را دعا کنید.
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غالمحسین  کاشفی نوش آبادی
نام پدر: مانده علی

تولد: 1333/9/10 
شهادت: 1363/12/22 

محل شهادت: هورالعظیم – جزیره مجنون   
عملیات:  بدر

عضویت و شغل: بسیجی – کارگر
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد

اولین شهید خانواده
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غالمحسین در دهم آذر 1333 در نوش آباد به دنیا آمد. وی بعد از پایان دوره ابتدایی، 
برای کمک به خانواده به عنوان کارگر در کارخانجات کاشان مشغول به خدمت شد.

وقتی میهن اسالمی مان توسط صدام )عراق( اشغال شد، او هم داوطلبانه در سال 
1363 عازم میادین جنگ در خوزستان شد و در عملیات بدر )هورالعظیم – جزیره 
مجنون( شرکت نمود و در همین عملیات در تاریخ 1363/12/22 به شهادت رسید. 
او اّولین شهید خانواده بود، مّدت یازده سال خبری از جنازة او نبود تا این که در 
سال 1374 جنازة او را پیدا نمودند و پس از یازده سال در کنار قبر برادر شهیدش 

حسن کاشفی، در گلزار شهدای امامزاده محّمد )ع( شهر نوش آباد به خاک سپردند.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید غالمحسین کاشفی نوش آبادی:

- همسرم! سالم اکنون که در حال نوشتن این نامه هستم، حال غریبی مرا در 
منطقه فرا گرفته است. تمام رزمندگان با خدای خود خلوت کردند و در حال عبادت 

هستند.
نمی دانم چرا دست هایم به لرزش درآمده و دوست دارم االن فرزندانم در کنارم 

نشسته بودند و آنها را در آغوش می گرفتم.
- همسرم! از تو می خواهم تا فرزندانم را با تقوا پرورش دهی و همیشه از صبر 
و استقامت فرزندان امام حسین)ع( برای آنها بگویی؛ خصوصًا محّمد پسرم. چون او 
مرد آینده خانة تو و خواهرانش است. به او یاد بده صبر و استقامت را و به او بگو 
پدرت برای چه به جبهه رفته و برای چه جنگی. به او بگو پدرت پیرو فرمان ولی 
امر زمانش به جنگ حق علیه باطل رفته. تا به وسیله محّبت به مادر و خواهرانش 

راه مرا ادامه دهد و در طول زندگی گوش به فرمان رهبرمان باشد.
- همسرم! تو پس از شهادت من در زندگی، سختی های زیادی را باید تحّمل 
کنی، به خصوص در بزرگ کردن بّچه ها. حضرت زینب)س( را الگو خودت قرار بده 

از تو می خواهم برایم دعا کنی تا به دوستان شهیدم بپیوندم.
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حسن  کاشفی نوش آبادی
نام پدر: مانده علی
تولد: 1343/6/1 

شهادت: 1365/12/8 
محل شهادت: شلمچه  

عملیات: کربالی5 
عضویت و شغل: بسیجی

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد

دومین شهید خانواده
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حسن در اّول شهریور 1343 در نوش آباد دیده به جهان گشود.او در یک خانواده 
روستایی و زحمتکش پرورش یافت و تحصیالت خود را تا اّول راهنمایی ادامه داد. 
سپس به دلیل مشکالت اقتصادی خانواده ناچار به ترک تحصیل شد و در کارخانه 

نّساجی شماره سه کاشان مشغول به کار گشت. 
حسن به نحوی مطلوب و با عالقه کار می کرد تا این که جهت کمک و یاری 

رزمندگان، عازم جبهه های حق علیه باطل شد.
او دّومین شهید خانواده بود، از سال 1360 تا آخر سال 1363 مّدت چهار سال 
یکسره در جبهه ماند و دوران خدمت سربازی را هم در جبهه گذراند و دو مرتبه 

مجروح شد. 
حسن در عملیات های بیت المقّدس، رمضان، محّرم، والفجر، خیبر و بدر شرکت 

داشته و در بعضی از عملیات ها فرمانده گروه یا دسته بود. 
وی در عملیات بدر همراه برادرش حسین کاشفی بود که حسین در این عملیات 
برادر،  خانواده  به  رسیدگی  و  زیاد  مشکالت  وجود  با  هم  باز  ولی  گشت  مفقود 
فعالیت های زیادی در تبلیغات بسیج و خدمت در مراسم شهدا و انجمن اسالمی 

داشت.
حسن جوانی خوش اخالق بود و همیشه لبخند می زد و ناراحت دیده نمی شد. در 
انجام مسائل شرعی و واجبات جّدی بود و از همان درآمد اندکی که داشت خمس 

مال خود را می پرداخت. 
او در تاریخ 1365/10/27 بار دیگر عازم جبهه می شود و بعد از چندین روز دوباره 
با اسلحة دوشکا مشغول پدافند از حریم اسالم بوده که در  عازم خّط می گردد و 
ترکش  اصابت  مورد  بصره   – شلمچه  محور  در   1365/12/8 روز   18/00 ساعت 
خمپاره دشمن قرار می گیرد و در سّن بیست و دو سالگی به جمع شهدا می پیوندد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حسن کاشفی نوش آبادی:

»الّذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند 
ربّهم و اولئک هم الفائزون«

آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا با مال ها و جان های شان 
و  رستگاران  به خصوص  آنان  و  هستند  مقام  بلند  خدا  نزد  در  آنها  کردند،  جهاد 

سعادتمندان دو عالمند.
به نام اهلل پاسدار ُحرمت خون شهیدان و با سالم به حضرت مهدی صاحب الزمان)عج( 
و درود بر نائب بر حّقش حضرت امام اّمت، خمینی کبیر، این نورچشم شیعیان جهان 

و اسالم!
- بر ملّت قهرمان و شهیدپرور و همیشه در صحنه چند کلمه به عنوان وصّیت 
می نویسم. البته وصّیت من به کسانی است که هنوز دارند انحراف می روند؛ زمان، 
زمان جنگ است. زمان، زمان مبارزه است، مبارزه با کفر جهانی، با این خونخواران، 

با این زورگویان، با این ستمگران.
- ای برادران و خواهران مسلمان! هّمت کنید تا این ستمکاران و زورگویان و 
فسادگران جهانی را از روی زمین ریشه کن کنیم تا دین اسالم را سربلند و تا آخرین 
قطره خون مان از اسالم و امام عزیزمان دفاع کنیم و مثل مردم کوفه نباشیم که 
امام حسین)ع( را تنها گذاشتند. حاال هم همان  زمان است و حاال باید خدا را شکر 

کنیم که نعمت های بزرگی را برای ما فرستاده است. 
یکی از این نعمت ها، امام عزیز و نورچشم شیعیان جهان است که همه دل ها 
ببینند که او  تا  و چشم ها به سوی او دوخته شده است و آماده فرمان او هستند 
چه می فرماید تا لبیک گویند. همان طور که مشاهده می شود، از این نعمت بزرگ 
قدردانی کنید که اگر خدا این نعمت بزرگ یعنی امام خمینی را برای ما نرسانده 
بود، ما در ظلمت ها و فسادها به سر می بردیم و فکر خدا و آخرت نبودیم و هر چه 
داریم فعاًل از برکت امام داریم که خداوند ان شاءاهلل تا انقالب مهدی)عج( امام را برای 

این انقالب نگه دارد.



- ما غرق در نعمت هستیم و از این نعمت ها باید قدردانی کنیم و یکی دیگر هم جنگ 
است، که این جنگ هم نعمت بزرگی است و بعداً معلوم می شود.

به قول امام عزیز که می فرماید که ما اگر شهید می دهیم، ملّت ما بیدارتر می شود و 
از اّول انقالب تا به حال فکر کنیم که هر چه شهید داده ایم، ملّت بیدارتر شده اند و این 
ستمگران باید بدانند که ملّت قهرمان و شهیدپرور ایران نه از بمب ها می ترسند و نه از 
موشک ها، بلکه از خدای متعال می ترسند و ترس شان از خدا این است که نکند گناهکار از 

این دنیا بروند که خیلی سخت است. 
- خداوند ان شاءاهلل عاقبت همه مسلمین و مخلصینش را ختم به خیر کند.

- ای مادر و پدر عزیزم! می دانم وقتی خبر مفقود شدن یا شهادت فرزندتان به شما برسد، 
ناراحت می شوید ولی هیچ ناراحت نشوید. خداوند همه ما را امانت داده است و دوباره هر 

وقت بخواهد باید برگردیم ولی چه بهتر که در راه او بمیریم و نه در بستر.
اگـر بـاشـد قــرار، آخـر بمیرم
نمـی خواهم که در بستـر بمیرم
خـدایـا کـن شهـادت را نصیبم
کـه مثـل اکبـر و اصغـر بمیرم

- پدر و مادر! اگر می خواهید گریه کنید، به یاد امام حسین)ع( گریه کنید که غریبانه شهید 
شد و ناراحت نباشید و از خدا بخواهید که این قربانی را از شما قبول کند.

- شما ای خواهرانم! هم چون زینب باشید و لحظه ای از خدا غافل نباشید.
- پدر و مادر و خواهرانم! فرزندان برادرم را خوب تربیت کنید که منحرف نشوند و اگر از 
من ناراحتی دیده اید، مرا حالل کنید و خیلی باید ببخشید که کم کاری کردم و نتوانستم 

حّق شما را ادا کنم.
- ای همسر عزیز! خدا را شکر می کنم که چنین همسری به من داده است. همسرم! 
می دانم وقتی خبر شهادت من به شما برسد، ناراحت می شوی و طاقت نداری ولی همسرم! 
هیچ ناراحت مباش. اگر شهید شدم چه چیز بهتر از شهید شدن در راه خدا. همسر ! استقامت 

کن و فرزندم محّمد را مواظبت کن تا ادامه دهندة راه شهدا باشد.
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داوود کبیری نوش آبادی
نام پدر: رضا

تولد: 1349/2/1 
شهادت: 1365/10/4

محل شهادت: جنوب خرمشهر- ام الرصاص 
عملیات:  کربالی4

عضویت و شغل: بسیجی – دانش آموز
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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داوود در اّول اردیبهشت 1349 در نوش آباد به دنیا آمد. دوران طفولّیت را در خانه ای 
محّقر و با زندگی ساده و بی آالیشی سپری نمود . دوران تحصیل در مقطع ابتدایی 
را در آموزشگاه تقوی شهر نوش آباد به پایان رسانید و در اثر بی احتیاطی یکی از 
دوستانش در سال چهارم ابتدایی از ناحیه یک چشم آسیب دید و سخت مجروح 

شد. این ضایعه نتوانست خللی در درس و اخالق خوب او ایجاد کند. 
عشق به جبهه کم کم وجود او را فرا گرفت ولی سّن کم او این اجازه را نمی داد 
که در صحنه های نبرد حق علیه باطل قدم گذارد و این شور و هیجان را به خدمت 
در کتابخانه مسجد محّل زندگی خود در منطقه شهید رجایی نوش آباد به نمایش 

گذاشت و مسئولیت ادارة کتابخانه را عهده دار شد. 
فّعال داشت.  ... حضور  نماز جماعت، دعای کمیل، زیارت عاشورا و  در صفوف 
دوران راهنمایی را در مدرسه شهید روحی نوش آباد آغاز کرد. سال دّوم راهنمایی را 
به پایان رسانده بود که تصمیم گرفت به جبهه های حق علیه باطل برود. باالخره 

رضایت والدین خود را گرفت و عازم جبهه شد. 
حدود سه ماه در جبهه بود که بر اثر سقوط از تختخواب روانه بیمارستان شد و 
پس از به دست آوردن اندکی بهبودی دوباره به جبهه رفت و در تاریخ 1365/10/4 

در عملیات کربالی4 به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید داوود کبیری نوش آبادی:

- ای پدر و مادر عزیزم! در مرگم اشک نریزید که دشمن، شاد شود. خوش باشید 
و شادی کنید. انگار که عروسی داوود است و به آرزویش رسیده و بارها گفته ام که 
الّشهاده فی سبیلک«. می دانم مرا بزرگ کرده اید، به امید این که  الرزقنی  »اللهم 
روزی عصای دست تان شوم. ولی شرمنده ام که این امر مهم تا به حال این اجازه را 

به من نداد. اگر عمری باقی ماند جبران می کنم، وگرنه مرا حالل کنید.
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یی نوش آبادی  ّرحمت الله  کدخدا

نام پدر: عبّاس
تولد:  1341/8/1

شهادت: 1361/5/7 
محل شهادت: شلمچه خوزستان 

عملیات:  رمضان
عضویت و شغل: بسیجی – کارگر 

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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رحمت اله  در اّول آبان 1341 در نوش آباد به دنیا آمد. سال سّوم راهنمایی بود 
که به علّت مشکالت مالی خانواده، تحصیل را رها نمود و در امر کشاروزی پدر را 
کمک می کرد. تا این که مّدتی بعد به عنوان کارگر در کارخانه ریسندگی کاشان 

مشغول به کار شد.
در سال اّول جنگ صدام علیه ایران بود که ازدواج نمود و عشق او برای پیوستن 
برای  ازدواج  اّول  سال  در  که  شد  باعث  کشور  مدافعان  و  رزمندگان  صفوف  به 
آزادسازی خرمشهر از چنگال صدام )عراق( عازم میادین جنگ گردد و در همین 

عملیات مجروح شود.
مجّدداً داوطلبانه در عملیات رمضان در منطقه شلمچه علیه متجاوزین بعثی شرکت 

نمود که پس از نبرد سنگین در آن منطقه، در تاریخ 1361/5/7 به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید رحمت اهلل کدخدایی نوش آبادی:

- پدر و مادرم! سالم و درود بر شما که مرا بزرگ نمودید و برای دّومین بار برای 
دفاع از کشور و اسالم، روانه جبهة جنگ نمودید تا دین خود را به اسالم عزیز ادا 

نمایم. 
- پدر و مادرم و همسر عزیزم! می دانم که خبر شهادت من برای تان سخت است. 

ولی اجر آن برای شما محفوظ است.
- مردم! من برای پیروزی اسالم از پدر و مادر و همسرم جدا شدم و عازم جبهة 
جنگ شدم. نگویید شخصی که به جبهه رفته برای تماشا و یا برای این که از دنیا 

سیر شده است، وارد جبهه شده است که از شما نخواهند گذشت.
- نماز را بخوانید، اگر می توانید به جماعت بخوانید. در جلسات قرآن شرکت 

نمایید، سنگر کارخانه را محکم کنید و اگر می توانید چیزی را اختراع کنید.
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محّمدعلی کریم زاده زیدلی
نام پدر: قاسم

تولد: 1344/1/1
شهادت: 1361/4/23

محل شهادت: شلمچه - پاسگاه زید 
عملیات:رمضان

عضویت و شغل: بسیجی – دانش آموز
محل دفن: گلزار شهداي روستای یزدل
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محّمدعلی در اّول فرودین 1344، در دامان ُپر مهر و محّبت کویر و در خانواده ای 
متدّین و مذهبی دیده به جهان گشود.

تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در روستای یزدل به پایان رسانید و در همان 
دوران بود که به صف مجاهدان انقالب پیوست و با وجود سّن کم خویش و به رغم 

تهدیدها، پیام ها و تصاویر امام راحل را در آن دوران خفقان توزیع می کرد. 
محّمدعلی که عشق به والیت را در دامان مادری مؤمن و پرهیزکار، در جان و قلب 
خویش تحکیم بخشیده بود؛ آن زمان که میهن اسالمی صحنة تاخت و تاز لیبرال ها 
شده بود، در مسجد روستا فریاد برآورد که؛ »ما لیبرال ها را از مملکت بیرون خواهیم 

کرد و آنها را با این افکارشان و )افکار غلط شان( محکوم می کنیم«.
محّمدعلی در سال 1359، وارد دبیرستان امام خمینی شده و در رشته علوم تجربی 
مشغول تحصیل شد. روح بلند محّمدعلی باعث شد در تابستان 1360 مّدت سه ماه 

عازم جبهة گیالن غرب شود. 
بعد از بازگشت از جبهه، وارد گروه مقاومت شهید صفری شد و از آن جا عازم یزدل 
شده و اّولین بار پایگاه بسیج را پایه ریزی نمود و این عشق الهی موجب شد محّمد در 
لحظة حّساس امتحانات خرداد 1361، در عملیات آزادسازی خرمشهر شرکت نماید. 
ایشان بعد از مرخصی کوتاه و دیداری که از کاشان داشت، مجّدداً به جبهه شتافت 
و در تاریخ 1361/4/23 در عملیات رمضان شرکت کرد و به آرزوی دیرین خویش 
که همانا شهادت در راه دوست بود، رسید و طبق وصّیتش در گلزار شهدای یزدل 

به خاک سپرده شد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید محّمدعلی کریم زاده یزدلی :

- یکی از مسائل مهّمی که می تواند ما را از گناه باز دارد؛ دعای کمیل، دعای 
ندبه و دعای توسل است. نماز جماعت ها و نماز شب ها سّد راه گناه است. 

- فعاًل و از اّول تا به حال و آینده دو خط بیش تر وجود نداشته؛ حق یا باطل. اگر 
می خواهی پیرو خّط انبیا و امامان)ع( باشی، باید پیرو خّط روحانّیت اصیل و انقالبی 

باشی که امام می فرماید: شکست روحانّیت، شکست اسالم است.
- در لحظة شهادت اگر چشمانم باز بود، بگذارید باز باشد تا دشمن بداند ما با 

دیدی وسیع از اسالم و راه آن کشته شدیم.
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سّیدمحّمد کريمی نوش آبادی
نام پدر: سیّدحسین

تولد: 1347/6/7
شهادت: 1367/3/23  
محل شهادت: شلمچه  
عملیات:  بیت المقّدس7

عضویت و شغل: دانش آموز – بسیجي
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده  محّمد)ع( نوش آباد
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سّیدمحّمد کریمي نوش آبادي در تاریخ 1347/6/7 در محلّه دربریگ )منطقه شهید 
رجایي( نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل در خانواده اي مذهبي و مستضعف 

دیده به جهان گشود. 
سّن  در  بودند.  مشغول  قالیبافي  پیشه  به  مادرش  و  کشاورزي  شغل  به  پدرش 
شش سالگي در مدرسه محتشم نوش آباد مشغول به تحصیل شد و تا پایان دورة 
ابتدایي را در همین آموزشگاه به تحصیل ادامه داد. او مقطع راهنمایي را با تحصیل 
در آموزشگاه شهید روحي نوش آباد به پایان رساند و براي ادامه تحصیل در مقطع 
متوسطه، در آموزشگاه شهید راحمي نوش آباد ثبت نام نمود و سال اّول دبیرستان 
را در همین آموزشگاه با موّفقیت پشت سر گذاشت. سیدمحّمد یکي از ارکان ثابت 

قرائت قرآن و نماز جماعت محل بود. 
او با ادامه جنگ تحمیلي و اوج حمالت ددمنشانة رژیم بعثي عراق جهت خدمت 
به مردم محروم استان کردستان، راهي این استان و شهر سنندج گردید تا در کنار 

ادامة تحصیل، طعم شیرین خدمت به مردم محروم این استان را نیز تجربه کند. 
رژیم  تجاوز  که  بود  به تحصیل مشغول  در همین شهر  دبیرستان  پایة سّوم  تا 
بعثي لحظه اي فکر او را آرام نمي گذاشت و تصمیم به حضور در کنار دالور مردان 

جبهه هاي نبرد حق علیه باطل و ستیز با دشمن بعثي گرفت. 
وي در دو نوبت به فاصله کوتاهي از یکدیگر در جبهه حضور پیدا کرد که در 
مرحلة اّول و در تک دشمن در منطقه فاو و اروند رود از ناحیه دو دست مجروح 
گردید و پس از بهبودي نسبي در حالي که هنوز آثار مجروحیت در دست هایش 
وجود داشت، مجّدداً به سوي جبهه هاي نبرد شتافت و در عملیات بیت المقّدس7 

در تاریخ 1367/3/23 به درجه رفیع شهادت نایل گردید.     

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید سیّد محّمد کریمي نوش آبادي:

اینجانب بنا به وظیفه شرعي چند کالمي به حضور مي رسانم، امید است همگان 
را که وظیفه خود را درک و به آن عمل نماییم.

الفـ  یاور و حامي امام عزیز باشید که به جز عّده معدودي چنین هستند و حامیان 
امام خواستاران اسالم ناب محّمدي)ص( مي باشند.

ب ـ در دعاها شرکت کنید که »الّدعا مخ العباده«  تا از لغز ش هاي شما کاسته 
شود، خصوصًا رزمندگان که دعا، غذاي روح انسان است.

الّصابرین« و از ترفندهاي  ج ـ در برابر مشکالت صبور باشید که »اّن اهلل مع 
دشمن نهراسید و بدانید که تا خدا را داشته باشید؛ همه چیز و هنگامي که خدا را 

نداشته باشید، هیچ چیز ندارید.
د ـ هفته اي یا حّداقل ماهي یک بار به گلزار شهدا بروید و درس صبر و استقامت 

و شجاعت و شهادت را از اینان بیاموزید.
ح ـ حتمًا مطالعه کنید که مطالعه، پشتوانه عقل شماست و عزیزان دانش آموز که 
موقعیت به جبهه آمدن را دارند، جبهه ها را فراموش نکنند. آنان که نمي توانند به 
جبهه بروند، اگر درس نخوانند، مدیون خون شهدا خواهند بود و در قیامت از این 

امر بازخواست خواهند شد.
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محّمد  کوچکی نصرآبادی
نام پدر: حسین

تولد: 1345/3/1
شهادت: 1361/5/7

محل شهادت: پاسگاه زید  
عملیات:  رمضان

عضویت و شغل: بسیجی – دانش آموز 
محل دفن: گلزار شهداي سفیدشهر )نصرآباد(
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محّمد در تاریخ اّول خرداد 1345 در روستای نصرآباد کویر به دنیا آمد. وی دوران 
ابتدایی خود را در دبستان شهدای نصرآباد گذراند. 

او از لحاظ درسی و اخالقی شاگردی ممتاز به شمار می رفت و در امتحانات نهایی 
سال پنجم ابتدایی نیز با نمرات عالی قبول شد و از طرف اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان مورد تشویق قرار گرفت. بعد از دوران ابتدایی برای ادامه تحصیل 

به مدرسه راهنمایی نّساجی کاشان آمد. 
محّمد نیز هم چون دیگر مردم انقالبی در راهپیمایی ها و تظاهرات ضّدرژیم شاه 

شرکت می نمود .
در سال 1359 دوران راهنمایی را با موفقیت به پایان رسانید و برای ادامه تحصیل 
در هنرستان محّمد نراقی ثبت نام کرد و در رشته اتومکانیک مشغول تحصیل شد. پس 
از پایان سال دّوم هنرستان، در 1360/3/15 برای اعزام به جبهه به پادگان اصفهان 

رفت و در تاریخ 1361/5/7 در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
 

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید محّمد کوچکی نصرآبادی:

- پدر و مادرم! از این که فرزندتان را در این راه داده اید، ناراحت نباشید. زیرا من 
امانتی در نزد شما بودم که اکنون باید آن را پس بدهید. هم چنان که خداوند در 
قرآن می فرماید ما از خداییم و به سوی او بازمی گردیم . مبادا در شهادتم ناراحت 

شوید و گریه کنید.
- مادرم ! چون کوه استوار باش و لحظه ای از یاد خدا غافل نباش.

خواهرانم! زینب وار با نامالیمات و مصائب پنجه نرم کن و پیام رسان شهیدان باش .
- برادرم! امیدوارم که اگر شهید شدم، هم چنان راهم را ادامه دهی و دنباله رو من 

باشی، چرا که مهم ترین راه و بهترین راه ، راه شهیدان است .
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ّماشاءالله کوهس ستوده آرانی 

نام پدر: تقی
تولد: 1342/5/20

شهادت: 1362/5/12
محل شهادت: حاج عمران  

عملیات:  والفجر3
عضویت و شغل: بسیجی – کارگر 

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران
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ماشاءاله  در بیستم مرداد 1342 در آران به دنیا آمد. پدرش کارگر آسیاب آرد بود 
آنها در اوج استضعاف زندگی می کردند . مادرش می گوید: »زمانی که ماشاءاله  و 

متولّد شد، چیزی برای خوردن نداشتیم«.
دوران تحصیل ابتدایی را که به اتمام رساند، پدرش به علّت فقر ماّدی او را از ادامه 
تحصیل بازداشت و برای کار نزد برادرش در قم فرستاد ولی پس از مّدت کوتاهی به 
آران برگشت. او روزها به کارگری مشغول بود و شبانه به تحصیل علم می پرداخت.

ماشاءاله  بعد از دورة راهنمایی، در تعمیرگاه موتورسیکلت مشغول به کار شد، کم کم 
در این حرفه توانمند شد.

با شروع جنگ تحمیلی او هم داوطلبانه راهی میادین جنگ شد که در نهایت در 
تاریخ 1362/5/12 در منطقه حاج عمران به فیض شهادت نائل آمد.

 
روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید ماشاءاهلل کوسه ستوده آرانی:

- ای خدای مهربان! اینک که برای خشنودی تو، چه در جنگ با متجاوزین و چه 
در جنگ با خویشتن در ستیزم، آرزویم این است که شهادت در راهت را نصیب من 

گردانی و مرا از بندگان خاص خودت قرار دهی .
- خداوندا! تا آن جا که می توانم در راهت گام برمی دارم و آرزو دارم اّولین و 

آخرین سعادتم شهادت در راه و فضیلت تو باشد .
- مادرجان! اگر چه جبران زحماتت برایم محال است. باشد که مدال شهادت من 

بر سینة تو نشانی از قدردانی و تشّکر از تو باشد.
- پدرجان! از تو شرمنده ام که نتوانستم حّقت را ادا کنم. از این که این امانت را 

در راه خدا دادی افتخار کن.
- برادران و دوستان! انتظار دارم همیشه یار و یاور و همراه والیت فقیه و در این 

زمان یار و یاور امام عزیزمان خمینی بزرگ باشید.
- خواهرانم! رسالت زینبی خود را در رساندن پیام خون شهیدان به تاریخ به انجام 

رسانید.
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مهدی گردویی نوش آبادی
نام پدر: علي اکبر
تولد: 1343/3/1

شهادت: 1361/4/26
محل شهادت: پاسگاه زید 

عملیات:  رمضان
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد نوش آباد
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مهدي گردویي در تاریخ 1343/2/1 در نوش آباد و در خانواده اي پا به عرصه گیتي 
نهاد که از نظر مالي در تنگي سختي به سر مي بردند.

در شش سالگي وارد دبستان شد. تحصیالت خود را تا اّول راهنمایي ادامه داد و 
پس از آن به دلیل مشکالت خانوادگي از ادامه تحصیل منصرف شد و پس از آن 

به استخدام شرکت نساجي کاشان در آمد. 
او در اوائل انقالب اسالمي سال دّوم راهنمایي بود که بر اثر فعالیت هاي زیاد مورد 

تعقیب طاغوتیان قرار گرفت.
او با همان سّن کم در جلساتي که برخي از شهیدان از جمله شهید ساجدي، شهید 
یدالهي ، شهید رنگیني، شهید سادات الحسیني و...( برگزار مي کردند، شرکت مي نمود 

و در بیشتر مواقع نقش یک نگهبان را براي آنان ایفا مي کرد. 
شهید مهدي گردویي در همان اوایل جنگ به عضویت بسیج درآمد و با روحیه 
شهادت طلبي ایی که داشت، عازم جبهه هاي حق علیه باطل شد. اّولین بار در شوش 
و سفر آخر را در جمع مجاهدان در راه خدا در جبهه شلمچه در عملّیات رمضان 

شرکت داشت.
او با دوستان هم محلّي خود عازم جبهه شده بود و با آنان نقش مؤثري در تقویت 

روحیة دیگر همسنگران خود داشتند. 
هنگامي که براي دیدن خانواده برمي گشت بیشتر وقت خود را در پایگاه شهداي 
هفت تیر مي گذراند و به ارشاد جوانان مي پرداخت و تکیه کالم او همیشه شهادت 

بود و شهادت.
ایشان در خّط مقّدم جبهه، آرپي جي زن و از جمله خطّ شکن هاي میانه جبهه بوده 

است.
او در آخرین حضور زمینی خود، براي رفتن به خّط مقّدم غسل شهادت را انجام 
داد و پس از مبارزه اي بي امان با دشمنان، هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید مهدي گردویي نوش آبادی:

یا لیتني کنت معکم فافوز و فوزا عظیما: اي کاش بودم کربال با حسین و به فوز 
عظیم شهادت و رستگاري بزرگ مي رسیدم.

به نام اله  پرورش دهنده روح اله  ـ وصّیت نامه ام را شروع مي کنم.
اشرفت الموت قتل الّشهاده: شرافتمندترین مرگ، شهادت است.

آري! پیامبر اکرم)ص( رسول خدا، چنین فرمودند و من نیز پیرو راه ابر مردي چون 
پیامبرم و درس چگونه شرافتمندانه تر زیستن را از او آموختم و راه پیامبر خدا را پیشه 
گرفته ام تا در راه او و مکتب او به شهادت برسم و چند قطره خوني که در بدنم، 

دارم نثار دین اسالم و رهبر کنم. 
- مادرم! خیال نکن من تنها هستم. شهیدان ایثارگراني هستند که در راه رسیدن 

به لقاء اله  سر از پا نمي شناسند و در این راه از همدیگر سبقت مي گیرند. 
- مادرم و پدرم و مردم شهیدپرور! شهیداني که رفتند نداي مظلومانه شهید کربال 
را پاسخ گفتند و این که مایلم زینب وار پیام خونین کربالییان را به جهانیان برسانید 
و این ملّت ستمدیده و مستضعف را از زیر سلطه این خونخواران جهان بیرون بیاورید. 
باطل قدم  به جبهه حق علیه  آگاهانه  بدانید من  برادران گرامي!  - خواهران و 

گذاشتم و دوست دارم که به آرزوي خودم برسم.
- در آخر به دوستانم و ملّت شهیدپرور ایران که همیشه راه شهیدان را بروند و 
از آنها حاللیت مي طلبم و به جوانان بگویید که کنترل هوس هاي خود را داشته 
باشند. طوري شود که حتي یک نگاه هم به ناموس مردم نکنند که آن دنیا جلوي 

ما را مي گیرند. 
در آخر از همه خویشاوندها حاللیت مي طلبم و از همه مردم طلب بخشش مي کنم. 

به امید آن روزي که همه شما در کربال و بیت المقّدس باشیم.
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نام پدر: محّمد
تولد: 1332/4/3 

شهادت: 1360/10/5  
محل شهادت: بستان
عملیات:طریق القدس

عضویت و شغل:  بسیجي
محل دفن: گلزا شهداي امامزاده محّمد)ع(- نوش آباد 

تقی )عّباس( مؤمن زاده نوش آبادی
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عّباس در خانواده اي مذهبي در نوش آباد پا به عرصه گیني نهاد و با محّبت هاي 
مادري دلسوز که سرشار از عشق به ائمه اطهار)ع( بود و پدري رنج کشیده پرورش 

یافت. 
او پس از سپري کردن دوران ابتدایي به علّت این که داراي پدر پیري بود و توانایي 
کار کردن نداشت، درس را رها و به کار مشغول شد تا بتواند کمک به خانواده اش 

کرده باشد. 
عّباس در نهضت اسالمي با دیگر دوستان در راهپیمایي ها شرکت مي کرد و روي 
دیوارها شعارنویسي مي کردند و وقتي امام وارد ایران شد، براي استقبال به تهران 

رفت.
وقتي که رژیم بعث عراق به ایران حمله کرد، پس از طی دوره آموزشي، براي 
بازدید خانواده اش به وطنش برگشت. روز آخر مرخّصي در منزل، بر اثر آب جوش 
پاي ایشان سوخت و قبل از بهبودي خودش را آماده سفر کرد و هرچه خانواده اش 
اصرار کردند صبر نکرد و چون همرزمانش در حال اعزام بودند، دیگر دلش آرام و 
قرار نداشت و با همان پاي سوخته عازم جبهه هاي نبرد شد حدود 25 روز در جبهه 

بودند که در منطقه عملیاتي بستان به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید تقي )عبّاس( مؤمن زاده نوش آبادی: 

- خدایا، پروردگارا! تو خود مي داني که ما چقدر مشتاق شهادتیم و مي داني که 
هدف ما شهادت نیست، بلکه پیروزي در راه تو است. اگر توانستیم مي ُکشیم و اگر 

نتوانستیم کشته مي شویم ولي در هر حال پیروزي با ماست. 
- پروردگارا! اینک تو را شاهد مي گیریم که آگاهانه به شهر خویش مي رویم، براي 
جهاد در راه تو و در راه به تحّقق رساندن اهداف جمهوري اسالمي در سراسر دنیا.

- اینک که ما با دنیاي کفر درگیر شده ایم، تنها تو را داریم و راهنماي ما این 
مجاهد و ابرمرد جهان اسالم، حضرت امام خمیني است. 

- اي امام! با تو سخني دارم اگر تو نبودي انقالبي در این سرزمین رخ نمي داد 
و اینک ضربه ها از هر طرف به سوي تو فرود مي آیند ولي تو با یاري خدا هم چون 
کوهي استوار پابرجا ایستاده اي مطمئن باش که ما یار و یاور توییم و از اسالم دفاع 

خواهیم کرد.
- خدایا! به مادر، خانواده و فرزندانم صبر و مقاومت همراه با آگاهي عطا کن که 

بدانند که: »ما اصاب من مصیبه اال به اذن اله «
- من ]در[ زندگي ام به اسالم خدمتي نکرد]م[، شاید مرگم موجب خدمتي شود.

- همسرم! از بچه هایم و فرزندانم خوب نگهداري کن و آنها را به همراه دستورات 
اسالم بزرگ کن.
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ّرحمت الله  مائلیان نوش آبادی

نام پدر: محّمد
تولد: 1333/11/1

شهادت: 1361/5/7
محل شهادت: منطقه کوشک  

عملیات:  رمضان
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع(  نوش آباد
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رحمت اله  مائلیان در تاریخ 1333/11/1 در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد و 
در  مادرش  و  کار کشاورزي  در  پدر  با زحمت طاقت فرساي  را  دوران کودکي اش 

قالیبافي پشت سرگذاشت.  
کار  در  به کمک  نیاز  و  روز  آن  واسطة شرایط  به  رسید،  رشد  به سّن  وقتي  او 
کشاورزي، به همراه پدرش به کشاورزي مشغول شد و از تحصیل نیز محروم ماند 

و به همین منوال زندگي را گذراند. 
در دوران نوجواني و جواني به کار در کوره آجرپزي مشغول بود. از آن جا که در 
سنین کودکي و نوجواني موّفق به تحصیل نشده بود، بعد از پیروزي انقالب اسالمی 
و تشکیل نهضت سوادآموزي، روزها را به کار مشغول بود و شب ها در سر کالس 

نهضت حاضر مي شد و تا کالس پنجم به تحصیل ادامه داد.
قبل از پیروزي انقالب اسالمي شهید به همراه چند تن از دوستانش و از جمله 
شهید ماشاءاهلل راحمي در راهپیمایي  و تظاهراتي که در نوش آباد شکل مي گرفت، 

شرکت مي کرد. 
فعالیت های فرهنگی روستا شرکت می  به همراه شهید راحمي در  او هم چنین 
نمود . و در 12 بهمن 1357 نیز که مصادف با ورود حضرت امام خمیني بود، او به 
همراه چند تن از دوستان نزدیکش در مراسم استقبال از امام در تهران حاضر شد. 
بعد از پیروزي انقالب اسالمی نیز در فّعالّیت هاي عام المنفعه نظیر مدرسه سازي 
و ... شرکت مي کرد و یا شبانه جهت کمک به دیگران مي رفت و با آغاز جنگ نیز 

به واسطة احساس وظیفه اي که مي کرد، در دفاع مقّدس حاضر  شد.
با آغاز جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، شهید از آن جا که در آن اّیام در کوره 
آجرپزي شهید عّباسعلي میرزاجاني مشغول به کار بود، به همراه ایشان به منطقه 
غرب کشور یعنی ایالم اعزام شدند که دو ماه طول کشید و در این مّدت فقط یک 

بار به مرخصي آمد. 
به  ایام عید سال 1361  در  فتح المبین که  در عملیات  نیز جهت شرکت  مّدتي 
وقوع پیوست، حاضر شد و باالخره در آخرین اعزام در 27 رمضان سال 1361 بعد 
از شرکت در مراسم تشییع جنازه شهید ابراهیمي به خانه آمد و ساکش را برداشت 

و عازم جبهه شد و در عملیات رمضان حاضر شد.
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شهید در مرحله سّوم عملیات رمضان و در منطقه کوشک و در تاریخ 1361/5/7 
در حالي که همراه با ستوني از رزمندگان، مشغول پیشروي بود، در اثر اصابت گلوله 
خمپاره در نزدیکي ستون و اصابت ترکش خمپاره به پشت سرش به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد



318

فرازي از وصیّت نامه شهید رحمت اهلل مائلیان نوش آبادي:
 

آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند، در راه خدا با مال ها و جان هاي 
خود، بزرگ تر است نزد خدا درجة آنان و آنان رستگارند. »قرآن کریم«

- چون داشتن وصّیت نامه یک تکلیف است، آن را مي نویسم ان شاءاهلل خدا با 
لطف و کرامت بي کران خود به ما لیاقت شهید شدن را عطا کند.

- آري! تا به حال مي گفتم: اي کاش ما هم در کربال  بودیم و به نداي هل من 
ناصر ینصرني حسین لبیک مي گفتیم و حال خداي را ُشکر مي گذارم که مرا در این 
زمان آفرید تا نداي رهبرم را که حسین گونه و از تبار حسین)ع( است، لبیک گویم و 

به یاري اسالم عزیز بشتابم. 
- آري، برادران! خمیني از تبار حسین است و راه سرخ حسین را ادامه مي دهد. 

- وصّیت من به دوستان و برادران این است که از امام مان پیروي کنند که پیروي 
از قرآن و پیامبر است و به شما توصّیه مي کنم که او را تنها نگذارید که او نایب 

امام زمان است.  
- وصّیت من به پدر و مادر و خواهرانم این است که اي پدرم! اگر سال ها تا نام 
حسین را شنیدي  به گریه افتادي و حال موقع آن رسیده که در راه اسالم از هر 
چیزي که داري درگذري؛ حّتي فرزندان خود و حال موقع آن است که اگر فرزندي 
دادي خوشحال باشي که حسین تمام یارانش را در راه اسالم فدا کرد و شجاعانه 

در برابر ظالم و ستم جائرین ایستاد. 
خداوند به تو صبر و اجر عطا فرماید تا بتواني در برابر مشکالت، صبر پیشه کني 
گریه  من  شهادت  بر  که  نمي خواهم  و  ندهي  نشان  و سستي  هیچ گونه ضعف  و 
کني که شاید دشمنان از گریه تو شاد شوند. پس با خوشحالي برخورد کن تا چشم 

دشمنان کور گردد.
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حسین مبینی بیدگلی
نام پدر: عبّاس

تولد: 1348/1/1 
شهادت: 1365/11/7   
محل شهادت: شلمچه  

عملیات:  کربالی5
عضویت و شغل: سرباز سپاه

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده حسین)ع( بیدگل
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حسین در تاریخ 1348/1/1 تحصیالت خود را آغاز کرد ولي با نامطلوب بودن 
وضعیت مدارس، ترک تحصیل کرد و با پیروزي انقالب اسالمي در نهضت سوادآموزي 

درس را دنبال کرد و تا سّوم ابتدایي درس خواند. 
او با اینکه از سواد کمي برخوردار بود ولي در جلسات قرآن و مذهبي حضور پیدا 

مي کرد. 
هنگام مبارزه ظلم برانداز ملّت ایران، حسین حدود نُه سال داشت و با همین سن 

و سال در تظاهرات شرکت مي کرد. 
پس از پیروزي انقالب اسالمي و شروع جنگ تحمیلي خیلي عالقه مند بود که 
براي دفاع از اسالم و کشور اسالمي در جنگ حضور داشته باشد که باالخره موّفق 

شد به جبهه هاي جنوب اعزام و در عملیات هاي کربالي4 و 5 شرکت نماید. 
آري! او جبهه را مکاني مقّدس و جنگ را به فرموده امام خمیني نعمت مي دانست.

حسین در کربالي4 شیمیایي شده و ترکش هم به او اصابت کرده بود که پس 
به  بود  آمده  مرخصي  به  که  وقتي  او  ماند.  منطقه  همان  در  بهبودي  مقداري  از 
مجروحیتش هیچ اشاره اي نمي کرد. حسین با شرکت در عملیات کربالي5 به خیل 

دوستان شهیدش پیوست.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حسین مبیني بیدگلي:

- اي خداي بزرگ، و اي قادر متعال! تو را ُشکر و سپاس مي گویم از این که توفیق 
شناخت خودت را نصیب این بنده حقیر و ناچیز کردي. تا موّفقي شوم به صداي هل 

من ناصر ینصرني حسین زمان لبیک گفته و به یاري دین تو بشتابم.
- اي خداي متعال! از تو مي خواهم که شهادت در راهت را نصیب من فرمایي و 

مرا از شیعیان ولّیت امام علي)ع( قرار دهي. 
- خدایا! از تو مي خواهم به من آن توفیق عطا کني که فقط تو را به خاطر شایستگي 
عبادت کنم، نه به خاطر ترس از جهّنمت و یا به خاطر نعمت هاي بهشت و به من 

توفیقي عطا کن که برایت جهاد کنم. 
- خدایا! از تو مي خواهم که یک لحظه مرا به حال خود وا مگذاري که در همین 

لحظه ممکن است از راه تو منحرف و از صف بندگان خالصت خارج شوم.
- وصّیتم به برادرانم: از برادران عزیزم مي خواهم که بعد از شهادتم اسلحة به 
زمین افتاده مرا بردارند و ادامه دهندة راهم باشند و سعي کنند تا مي توانند قرآن و 

کتب مذهبي را مطالعه کنند.
و  عّفت  و  حجاب  مي خواهم  شما  از  عزیزم!  خواهران  خواهرانم:  به  وصّیتم   -
پاکدامني را سرلوحه زندگي خود قرار دهید و همیشه فاطمه وار و زینب گونه مبارزه 
کنید و پیام سرخ شهادت را به دیگران برسانید و همچون زینب با نامالیمات و 

سختي ها دست و پنجه نرم کنید. 
- خواهران گرامي ام! بر من گریه نکنید و براي من سیاه نپوشید و ناراحت نباشید 

و افتخار کنید که یک برادري ناقابل داشتید که در راه اسالم جان باخته است.
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حسن  محّمدی منفرد نوش آبادی

نام پدر: عبّاس 
تولد: 1344/1/1 

شهادت: 1360/12/17 
محل شهادت: چّزابه   

عملیات: موالي متقیان )چزابه2(
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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حسن در 1344/1/1 روزهایي که آسمان میهن عزیزمان را ابرهاي تیرة فقر و 
بدبختي پوشانده بود و هر صداي آزادیخواهي در گلو خفه مي شد، در خانواده اي 

مذهبي در نوش آباد پا به عرصه حیات نهاد.  
سال هاي کودکي را در دامان مادر مهربان و پدري آگاه و دلسوز پشت سر گذاشت 

و وارد دبستان شد. 
او تحصیالت ابتدایي خود را آغاز نمود ولی به علّت نامساعد بودن وضع زندگي، 
به پدر زحمتکش خود کمک مي کرد و تحصیالت خود را تا ششم ابتدایي بیشتر 

ادامه نداد. 
او پس از ترک تحصیل در سّن دوازده سالگي شغل کارگري را انتخاب نمود. دو 

سال از زندگي کارگري او نگذشته بود که طلوع انقالب اسالمي فرا رسید. 
شهید در اّیام انقالب، جواني کوشا و فّعال بود و در زمینه هاي اجتماعي تالش 
فراوان مي کرد و در جریان انقالب اسالمي نقش فّعالي در تظاهرات داشت و تمام 

مردم را به اتّحاد و وحدت دعوت مي کرد. 
شهید این سیر مبارزاتي را همراه با مردم حزب اهلل ادامه داد تا این که به یاري 

خداوند قادر متعال انقالب اسالمي ایران به رهبري امام اّمت به پیروزي رسید. 
پیرامون خصوصّیات اخالقي او هر چه قلم فرسایي شود کم است. شهید تمام افراد 

را به سوي خود جذب کرده و همه به او مانند یک برادر عالقه  داشتند. 
او با تأسیس بسیج مستضعفین به عضویت بسیج درآمد و بیشتر وقت خود را صرف 
پاسداري مي کرد. با شروع جنگ تحمیلي در تاریخ 1360/10/14 عازم جبهه نبرد حق 
علیه باطل شد و مّدت 45 روز با دشمنان دین خدا جنگید و در تاریخ 1360/12/17 
به آرزوي دیرینه خود که شهادت بود، رسید و به اثبات رسانید که شهید همیشه در 
اوج مي میرد و اینک زندگي او و شهادتش مشعلي فرا راه آینده ما خواهد بود تا پیام 

همیشه جاویدش را به نسل هاي آینده برسانیم.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حسن محّمدي منفرد نوش آبادي:

»آن کس که در راه خدا کشته شد، مرده نپندارید؛ بلکه او زندة ابدي است ولیکن شما 
این حقیقت را نخواهید یافت.«   قرآن کریم

- اگر همه ما را هم بکشند و یکي از ما هم زنده بماند، اسالم زنده مي ماند. 
نبرد حق علیه  یاري اسالم و رهبر و وطن عزیزمان عازم جبهه  براي  - خدایا! من 

باطل شدم. 
- خدایا! امیدارم که ما را جزو جهادکنندگان درگاهت قرار بدهي.

- خدمت پدر و مادر عزیزم، سالم خدمت برادران و خواهرانم، سالم پدرجان و مادرجان! 
در غم از دست دادن فرزندت ناراحت نشوید، بلکه بایست افتخار کنید که یک چنین 
قیامت، شما  در  اگر من شهید شوم  زیرا که  فدا کردید.  راه خدا  در  و  داشتید  فرزندي 

خوشحال و سرفراز خواهید بود.
- امیدوارم که برادرانم و خواهرانم در غم از دست دادن برادرشان ناراحت نشوند و به 
جاي آن که برادرانم ناراحت بشوند، بهتر است که راه مرا ادامه بدهند و خواهرانم هم چون 

زینب با ناراحت نشدن خود مشت محکمي بر دهان منافقین و نوکران امریکا بزنند. 
- پدرجان و مادرجان! نمي دانید مزدوران صدامي چه جنایاتي در کشور ما کرده اند. 
من که فهمیده ام، دیگر تا آخرین نفر از مزدوران را از کشور بیرون نرانم، زندگي را براي 

خود حرام مي دانم. 
- بگذارید خون جوانان وطن ریخته شود تا جهانیان بفهمند که هیچ کشوري و هیچ 
قدرتي نمي تواند به کشور اسالم تجاوز کند. ما خون خود را مي ریزیم تا به جهانیان ثابت 
کنیم که ما فرزندان علي)ع( و یاوران خمیني هستیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطرة 
خون خود از اسالم و رهبر و وطن خود دفاع مي کنیم. بگذارید خون ما ریخته شود که از 
هر قطره خون مان، صدها الله به بار مي آید و هر یک الله با صدها کافر مبارزه خواهد کرد. 
از رهبرمان، یعني خمیني دفاع  از مردم مي خواهم تا آخرین قطره خون خود  - من 
کنند. من از مردم مي خواهم که دست از امام بر ندارند. من از مردم مي خواهم که راه 

شهید را ادامه دهند. 
- مردم از هر قطره خون شهیدان ندا برمي خیزد وحدت، وحدت. من از مردم مي خواهم 

وحدت اسالمي را از دست ندهند.





327

حسین محوالتی ریگی
نام پدر: حسن

تولد: 1340/6/1 
شهادت: 1365/10/22 
محل شهادت: شلمچه  

عملیات: کربالی5 
عضویت و شغل: استوار ارتش

محل دفن: گلزار شهداي نصرآباد)سفیدشهر(
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حسین در اّول شهریور 1340 در خانواده ای متدّین و عاشق اهل بیت)ع( متولّد شد.
وی تحصیالت خود را تا اّول دبیرستان ادامه داد. حسین از اخالق و برخورد خوبی در 
میان مردم برخوردار و ارتباطش با والدین و خانواده اش خیلی صمیمی و مهربان بود.

در برابر گروهک های ضّدانقالب می ایستاد و با آنها برخورد می کرد . او حضور 
فّعالی در جبهه داشت و هنگامی که توانست خودش را در جامعه پیدا کند به عضوّیت 
نیروی هوایی ارتش درآمد و از این طریق هم به کّرات به جبهه های حق علیه باطل 

اعزام شد.
آری! با این که متأهل و دارای دو فرزند بود، زندگی و اهل و عیال را رها کرد و 
خداوند را سرلوحه زندگی اش قرار داد و برای رضای خدا در عملیات ها حضور داشت 
تا این که در تاریخ 1365/10/22 در عملیات کربالی5 به شهادت رسید و به ندای 

»هل من ناصر ینصرنی« حسین)ع( لبیک گفت.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصیّت نامه شهید حسین محوالتی ریگی:

- پدر و مادر عزیزم، خواهران و برادران و ای همسر و فرزندان دلبندم، مهدی 
عزیز و اسماء جان! اگر فرصت باقی بود و به سّن بلوغ رسیدید، این حرف مرا آویزه 
گوش خود قرار دهید. سعی کنید بدی ها و خوبی های جامعه را خوب بشناسید. وقتی 

آنها را از هم تمیز دادید، با بدی ها مبارزه کنید و با خوبی ها مأنوس شوید.
- خواهران، برادرانم و فرزندانم! مردم را دوست داشته باشید و به مردم کمک کنید 

و دل تان به حال ائمه بسوزد و در مراسم عزاداری آنها شرکت کنید.
- والدین عزیزم! اگر شهید شدم، در عزای من بلند گریه نکنید. خوشحال باشید 
که من در راه مشخصی که همیشه تعریف می کردم، رفتم. به راهی رفتم که امام 

اّمت از من راضی باشد.
نبودم. ولی  برای شما  - همسرم! مرا حالل کن و ببخش، چون همسر خوبی 

امیدوارم که مادر خوبی برای فرزندانم باشی.
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محّمد  مرکوبی بیدگلی
نام پدر: علي

تولد: 1345/3/1 
شهادت: 1365/6/11 

محل شهادت: خلیج فارس  
عملیات:  کربالي3

عضویت و شغل: پاسدار- نظامی
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادي)ع( بیدگل
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محّمد در تاریخ 1345/3/1 در خانواده اي مذهبي و پر جمعیت متولّد شد. او فردي 
آرام و ساکت بود و قبل از این که به جبهه برود به کار بّنایي مشغول بود.

هنگامي که مي خواست براي جبهه ثبت نام کند، چون از سّن کمي برخوردار بود 
شناسنامه را دستکاري کرده بود تا بتواند ثبت نام کند.

از وقتي که توانست وارد جبهه شود تا هنگام شهادت، در جبهه بود. محّمد خیلي 
مهربان بود و هر وقت به مرخصي مي آمد از جبهه مطالبي تعریف مي کرد. 

آخرین مرتبه که به مرخصي آمده بود، خداحافظي قطعي کرد تا به جبهه برود. 
او بر خالف دفعات قبل، پس از پنج دقیقه به سرکوچه برگشت و براي بستگان با 

دست تکان دادن ابراز احساسات کرد. 
آري ! او رفت تا به آرزوي دیرینه اش در کربالي3 رسید و به لقاءاهلل پیوست.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید محمد مرکوبي بیدگلي:

- سالم بر تو اي پدر عزیز و مادر مهربانم! اگر چنان چه در راه خدا کشته شدم 
باید خوشحال و شادمان باشید که فرزندتان در راه خدا به شهادت نائل گشته و به 

آرزوي خود رسیده است. شما چون کوه استوار باشید. مبادا متأثر و غمگین شوید.
- پدر عزیزم! درود بر تو که هم چون ابراهیم، فرزند خویش را به فرمان خداي 

بزرگ به قربانگاه فرستادي.
بدان و آگاه باش که اسماعیلت به فرمان خداي بزرگ عمل خواهد کرد و مرگ 

در راه خدا را جز سعادت نمي داند.
- مادرم! اگر در این راه کشته شدم، به آرزویم رسیده ام و اگر هم سالم برگشتم، 
همیشه راه اهلل را خواهم رفت و چنان چه شهید شدم، برایم گریه نکن و هر وقت 
خواستي براي من گریه کني، براي علي اکبر و علي اصغر امام حسین)ع( گریه کن که 

من از آنان عزیزتر نیستم، بلکه من یک بنده گنهکارم.
ناراحتي، باعث عذاب  ناراحت مشو که هرگونه افسردگي و  - مادرم! افسرده و 

روحي من مي شود. خوشحال و امیدوار باش و صبر نما که خدا با صابرین است.
- برادرانم! شما پوینده و کوشندة این راه که راه خدا و بهترین راه است، باشید و 

مبارزه در راه خدا را از یاد نبرید.
- خواهرانم! از این به بعد رسالت زینب گونه در پیش دارید و باید زینب گونه پیام 

شهدا را به گوش جهانیان برسانید.
- برادران، خواهرانم و دوستانم! از شما خواهش مي کنم که هیچ وقت رهبر و امام 

عزیز و بت شکن را تنها نگذارید و گوش به فرمان او باشید.
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جواد مزروعی نصر آبادی
نام پدر: علي اکبر

تولد: 1347/1/1 
شهادت: 1362/8/13

محل شهادت: مریوان   
عملیات: والفجر4

عضویت و شغل: بسیجي – دانش آموز
محل دفن: گلزار شهداي سفید شهر )نصر آباد(
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جواد در تاریخ 1347/1/1 در روستاي نصرآباد و در یک خانواده مذهبي دیده به جهان 
گشود و در سّن هفت سالگي به مدرسه رفت. 

او دورة ابتدایي را در مدرسه داورپناه شهدا به پایان رسانید و دورة آموزشي را در مدرسه 
استقالل شروع کرد. 

جواد از کودکي عالقة خاّصي به خاندان اهل بیت)ع( داشت و به همین خاطر بود که در 
جلسات و برنامه هاي مذهبي شرکت مي کرد. 

براي  پایبندی خاّصی داشت و اخالق و رفتارش  احکام دین و اخالق اسالمي  به  او 
دیگران سرمشق بود و همیشه دوستانش را سفارش مي کرد که از تفرقه و جدایي و جنگ 

و جدال دوري کنند. 
لیاقت هنري  نمایشنامه،  با شرکت در چندین  او  بود  جواد عضو گروه هنري مدارس 

خویش را نشان داد. 
او ضمن درس خواندن پدرش را در کار کشاورزي یاري مي کرد و در این زمینه مهارت 

خاّصي داشت.
در زمان شکوفایي انقالب اسالمي ایران به رهبري امام خمیني در مراسم و راهپیمایي ها 
شرکت مي کرد و بعد از پیروزي انقالب خون بار اسالمي عضو گروه بسیج روستایي که 
به همت جوانان و نوجوانان تشکیل گردیده بود، شد و از زمان شروع کار رسمي پایگاه 
بسیج آیت الهن کاشاني نصرآباد فّعاالنه در پایگاه حضور پیدا مي کرد و زحمات زیادي را 

متقّبل مي شد.
با شروع جنگ تحمیلي چندین مرتبه قصد اعزام به جبهه را داشت که برایش مّیسر 
نمي شد تا این که قبل از عملیات رمضان در حالي که سّوم راهنمایي را مي گذراند، مدرسه 
را رها کرد و جهت گذراندن دورة آموزش به اصفهان اعزام شد و بالفاصله بعد از گذراندن 

دورة آموزشي به جبهه هاي جنوب اعزام گردید. 
جواد مّدت چهار ماه در جبهه بود و بعد از بازگشت مجدداً کار و کوشش را شروع کرد تا 
این که در تاریخ 1362/5/26 براي مرتبه دّوم از طریق پایگاه بسیج آیت اهلل کاشاني به جبهة 
غرب اعزام شد و در عملیات افتخار آفرین والفجر4 شرکت کرد و در مرحله دّوم عملیات، 
بعد از ایثارگري هاي فراوان در تاریخ 1362/8/13 در منطقه مریوان به لقاءاله  پیوست. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وّصیت نامه شهید جواد مزروعي نصرآبادی: 

- ما امروز حافظ و ناظران خون ها هستیم. این خون ها را به دست ما سپرده اند 
و حال ما باید از این خون ها حفاظت کنیم. ما باید این خون ها را نگهداري کنیم و 
یا باید بر ظلم و ستم و کفر پیروز شویم و یا باید مانند همة  آنها در آخرین لحظات 
تالش، شربت گواراي شهادت را بنوشیم. شهید که جان برکفانه، خون سرخش را 
پاي نهال انقالب مي ریزد؛ از خون سرخش هزاران الله هاي سرخ مي روید و شهید 
نظر مي کند به وجه اهلل و با مشتي محکم و فریادي رعدآفرین ندا سرمي دهند که: 
اي انسان ها خود را رها سازید که شهادت از عسل براي ما شیرین تر است وچقدر 

زیبا است که انسان به معبود خود نزدیک شود.
پدر و مادر عزیزم! شما هیچ وقت ناراحت نباشید و افتخار کنید که توانستید امانتي 

که خداوند، به شما داده است را درست نگهدارید و پرورش دهید.
امیدوارم که دیگر فرزندان خود را بهتر پروزش دهید. مبادا ناراحت شوید مبادا گریه 
کنید که این منافقان پست و از خدا بي خبر منتظر کوچک ترین بهانه اي هستند تا با 
استفاده از آن ضربه اي به انقالب نوبنیاد ما بزنند و مبادا امام این اسطورة مقاومت 
را تنها بگذارید و همواره در کنارش و عملکرد دستوراتش که دستور امام زمان)عج( و 

دستور خداوند متعال است، باشید. 
دوست دارم وقتي امام زمان دید پدر و مادرم چنین روحیه اي دارند، خوشحال شود و 
قلبش راضي گردد و من از این دنیاي کوچک و ماّدي به دنیا بزرگ و پرنعمت مي روم. 
همة ما باید برویم اما چه بهتر که این سعادت در راه خدا باشد. این دنیاي ماّدي 
براي من مانند شکم مادر است و تالش مي کنم که هرچه زودتر متولّد شوم و به 

دنیا بهتر و پر نعمت تر بروم. 
مبادا مّنت سر دیگران بگذارید که من فرزندم را داده ام. همه ما و همه چیز ما از 
خداست. خدا بود که ما را آفرید و ما هم از او هستیم و هر وقت خواست ما را ببرد. 

بنابراین ما باید قدر این نعمت را بدانیم. 
من تنها براي بهشت خداوند این کار را نمي کنم، بلکه براي خشنودي او و راضي 
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شدن امام زمان)عج( و این معامله اي است بسیار پربها و گران و امیدوارم که همه 
لیاقت این معامله را داشته باشند و به یاري خدا امیدوارم که به آخر راهش که همان 

نزدیک شدن به او است، برسم. 
از خدا  امام عزیزمان عمر نوح عطا فرماید و  به  از خدا مي خواهم که  پایان  در 
نصرآباد  مردم  از  پایان  در  فرماید.  عنایت  خانواده ام صبر عظیم  به  که  مي خواهم 

مي خواهم که اگر اشتباهي از من دیده اند، حاللم کنند.  
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بوالفضل )مصّیب(  مستوری نوش آبادی سّیدا

نام پدر: سیّد اسماعیل
تولد: 1345/4/1 

شهادت: 1361/11/18 
محل شهادت: رقابیه )خّط پدافندی(

عضویت و شغل:  بسیجی – دانش آموز
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد
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سّیدابوالفضل در تاریخ دوازدهم تیر 1345 مصادف با شهادت حضرت علی)ع(، در 
از توابع شهرستان آران و بیدگل پا به عرصة  خانواده ای مذهبی در شهر نوش آباد 

وجود گذاشت.
وی تحصیالت ابتدایی را در مدرسه محتشم نوش آباد و دبستان منشی کاشان سپری 
کرد و سپس دوران راهنمایی را در مدارس حکمت و نّساجی کاشان به اتمام رسانید.

وی با اوج گیری انقالب اسالمی اکثر مواقع به جای مدرسه، در تظاهرات و پخش 
پیام های امام شرکت می کرد. 

با پیروزی انقالب، این شهید عزیز در دبیرستان امام خمینی ثبت نام نمود و سال 
اّول را با موفقیت پشت سر گذاشت. سّیدابوالفضل در سال دّوم دبیرستان تمایل زیادی 
داشت که به جبهه برود ولی پدر بزرگوارش اجازه نمی داد تا این که اصرار زیاد او برای 

عزیمت به جبهه، مشروط به قبولی در کالس دّوم دبیرستان شد.
او با تالش و کوشش زیاد سال دّوم را با موفقیت و معدل باال به پایان رسانید و او با 
دستکاری در شناسنامة خود، برای عزیمت به جبهه در بسیج کاشان ثبت نام نمود. پس 
از یک دوره آموزش یک ماهه در شهرکرد، عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شد. 
سّیدابوالفضل برای اّولین بار در عملیات رمضان شرکت کرد و حدود چهار روز در 
بیابان ها راه را گم می کند، اّما به خواست خدا در تاریخ 1361/7/7 پس از سه ماه، 

سالم نزد خانواده اش برمی گردد. 
سّیدابوالفضل بعد از مراجعت از منطقه، در کالس سّوم دبیرستان ثبت نام کرد، اّما 

طاقت ماندن در شهر را نداشته، مجّدداً در تاریخ 1361/1/26 عازم جبهه می شود.
در این زمان وقتی مشاهده می کند لشکر امام حسین)ع( در عملیات شرکت نمی کند، 
داوطلبانه به لشکر نجف اشرف آمده و در گروه تخریب به فعالیت می پردازد تا این که 
پس از 86 روز دوری از خانواده در عملیات والفجر در جبهة رقابیه و در حال باز کردن 
معبر برای نیروهای پیاده، در اثر اصابت ترکش به پهلوی چپش در تاریخ 1361/11/18 
به آرزوی دیرینه اش که شهادت بود، می رسد و در حالی که تنها شانزده سال و هشت 

ماه از زندگی ُپر برکتش گذشته بود، به آستان حضرت دوست پرواز می کند.
    

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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وصیّت نامه شهید سیّدابوالفضل )مصیّب( مستوری نوش آبادی:

»اّن الّذین آمنوا والّذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل اولئک یرجون رحمت اهلل 
و اهلل غفور الّرحیم«

- آنان که به دین اسالم گرویدند و از وطن خود هجرت نمودند و در راه خدا 
جهاد کردند، اینان امید دارند منتظر رحمت خدا باشند که خدا بر آنها بخشاینده و 

مهربان است. 
»و التحسبّن الّذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتًا بل احیاء عند ربّهم یرزقون«

- به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید بلکه آنان زنده اند و در 
نزد خدا روزی می خورند.

- با درود به پیشگاه امام زمان)عج( و نائب بر حّقش امام خمینی)ره( و شهدا و مجروحین 
جنگ تحمیلی و انقالب اسالمی متن وصیت نامه اینجانب سّیدابوالفضل مستوری 

نوش آبادی بدین شرح است:
چون آخر زمان فرا رسد، شهادت خوبان اّمت مرا گلچین می کند. 

»رسول اکرم)ص(«
- اکنون زمان آن رسیده که ما با ایثار خون خود را به امام)ره( و انقالب خونین 

اسالمی مان ادا کنیم.
- ما می رویم و می جنگیم و اگر خواست خدا باشد، سالم برمی گردیم و اگر خداوند 
نسبت به ما لطف و عنایت بیش تر کند، ما را در راه مقّدس اسالم به شهادت خواهد 
رساند. ما از شهادت باکی نداریم زیرا تنها آرزوی ماست. اکنون که امام)ره( فرمودند: 
»باید به جبهه ها رفت و کار را یکسره کرد«، من عاقالنه و آنچه به عقلم می رسد 

و با کسب اجازه از شما پدر و مادر عزیزم برای جبهه ثبت نام نمودم.
- پدرم! راهی را که من انتخاب نمودم، این یک آزمایش الهی است که باید از 

آن موّفق و با پیروزی هرچه بیش تر درآیید.
در پایان خواهش هایی از شما پدر و مادر و برادران خودم و اّمت حزب اهلل دارم 

که به شرح ذیل است:
1- دعا برای نزدیک شدن فرج آقا امام زمان)عج( و طول عمر امام اّمت یادتان نرود.
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2- مبادا امام را خدای نکرده تنها بگذارید و مبادا بگذارید این منافقن ضّداسالم 
و انقالب، ضّددین، ضّدانسانّیت، قلب امام را به درد آورند که ان شاءاهلل خداوند به 
حق خون شهدای مظلوم نابودشان بگرداند؛ کما این که اکنون لحظه های آخر عمر 

ُپر ننگ خود را می گذرانند.
3- خدا را مبادا از یاد ببرید و مبادا کاری کنید که موجب رنجش امام زمان)عج( 

شود و خدا هم خشمگین گردد.
4- از ملّت غیور ایران می خواهم پیرو والیت فقیه بوده و نیروهای نفوذی را به 

خود وانگذارید.
5- از پدر و مادر زحمتکش خود می خواهم که بر من نگریند و خوشحال باشید 
که خداوند این نعمت بزرگ را نصیب شما گردانیده است و به خاطر این نعمت در 

همه حال خدا را شکرگذاری کنید.
6- پرچم سبزی بر سر درب خانه بیاویزید تا دشمن زبون به حال ننگین خود 

گریه کند.
7- مرا با آرم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به خاک بسپارید، زیرا که اینان سربازان 
واقعی امام زمان)عج( هستند و اینها ادامه دهندگان حتمی راه امام حسین)ع( می باشند. 

- ما از شهادت باکی نداریم، زیرا تنها آرزوی ماست.
- پدرم! راهی که من انتخاب نمودم، راهی است که موجب رستگاری می شود و 

اگر شهادت نصیبم شد، از شما می خواهم که نماز ُشکر به جای آورید.
- به امام بگویید؛ ای قلب تپندة اسالم! ای پسر جماران! شما مرا به خود آوردی 

و بیدارم نمودی. من به تنها آرزویم که شهادت بود، رسیدم.
- آری! من این راه را با دیدة باز و رهبری قاطع امام امت انتخاب کردم.

- دعا کنید شهادت نصیب من شود، زیرا که اّولین و آخرین آرزوی من است.

امضا: 1361/11/17
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منصور مصباح پور بیدگلی

نام پدر: رحمت اهلل 
تولد: 1350/6/8 

شهادت: 1366/12/26  
محل شهادت: حلبچه   

عملیات: والفجر10
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده حسین)ع( بیدگل



342

منصور در تاریخ 1350/6/8 در شرایطی به دنیا آمد که خانواده اش از نظر ماّدي 
و معیشتي در تنگدستي به سر مي بردند. 

شش ساله بود که وارد مدرسه ابتدایي کاشانچي شد. منصور در سّن هفت سالگي 
رویداد شهادت آتي خود را در خواب دیده بود و براي خانواده اش بیان کرده بود و دقیقًا 
در هنگام شهادت همان رخدادهاي رؤیایي براي خانواده اش به واقعیت مي پیوندد.

هنگامي که حضرت امام خمیني نهضت اسالمي علیه رژیم پهلوي را شروع کرد 
و هرچند که منصور سّن باالیي نداشت ولي در راهپیمایي هاي علیه رژیم پهلوي 

شرکت می کرد. 
او با شروع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران حدود چهارده سال داشت و خیلي 
عالقه مند براي حضور در جبهه بود. ولي به علّت صغر سن نمي توانست در جبهه 
حضور پیدا کند. هنگامي که سپاه محّمد رسول اهلل)ص( با لشکر صد هزار نفري در 
سراسر کشور عازم جبهه هاي نبرد بودند. او هم با این سپاه اعزام شد و در گروه 
تخریب مشغول کار گردید و اّولین عملیاتي که منصور در آن شرکت کرد، عملیات 
کربالي4 بود. هر وقت که از جبهه به مرخصي مي آمد هیچ اتفاق و خاطره اي را 
در  او  مي خواهد.  لیاقت  رفتن  جبهه  مي گفت  و  نمي کرد  تعریف  خانواده اش  براي 
آخرین مرخصي که به منزل آمد خانواده را نصیحت و وصّیت  کرد و هنگامي که 
براي آخرین مرتبه در منزل آماده رفتن به نبرد بود چهره اش نوراني و روحاني شده 

بود. وقتي که منصور شهید شد، شانزده ساله بود.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید منصور مصباح پور بیدگلی: 

- برادران! مبادا وصّیت شهدا را گوش نکنید و امام، این پیر جماران را تنها بگذارید. 
مبادا فرزند فاطمه)س( را تنها بگذارید. 

مگر پیامبر اسالم)ص( وقتي خواستند از دنیا رحلت فرمایند چه فرمودند؟ فرمودند 
دو چیز در میان شما مردم مي گذارم و مي روم، قرآن و عترت.

کنید،  تربیت  فرزند  باشید  زینب)س(  هم چون   . دارم  شما  با  خواهران! سخني   -
برادر بدهید ولي با تمام قدرت جلو دشمنان بایستید. مگر روز عاشورا بر زینب چه 
گذشت. فرزند داد،  برادر داد، حّتي تا آن جا که شب پس از شهادت شهداي کربال 
نماز شبش را نشسته خواند و بعد به اسارت برده شد ولي در مقابل یزید با تمام 

قامت و قدرت ایستاد.
- پدرم! در مرگ من سیاه مپوش، گریه نکن که من امانتي بودم و باید مي رفتم؛ 

چه بهتر که در راه خدا باشد.
- مادرم! در مرگ من گریه نکن؛ مبادا وقتي که خبر شهادتم را برایت مي آورند 

ناراحت شوي. بخند و مانند آن باش که مرا داماد مي کني.
- مادرجان! دعا کن به شهادت برسم.
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حسن آاق  مطيعی آرانی

نام پدر: علی
تولد: 1342/2/1 

شهادت: 1360/12/1 
محل شهادت: تنگه چزابّه   

عملیات: موالی متّقیان)چزابه2(
عضویت و شغل: بسیجی – آزاد 

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران



346

حسن آقا در اّول اردیبهشت 1342 درست در همان سالی که امام خمینی فرمودند: 
»یاران من در گهواره و قنداق هستند«، در محلّة بازار آران به دنیا آمد.

پدر و مادرش در قسمتی از خانه ای که دور تا دورش را همسایه های متعدد ساکن 
او  پدر  البته  و  بودند  قالیبافی مشغول  به شغل  اتاقی مختصر و کوچک  بودند، در 

بعدازظهرها به شغل سلمانی در میدان 17 شهریور می پرداخت. 
نام او را حسن آقا گذاشتند تا هم نام امام حسن مجتبی)ع(، فرزند برومند حضرت 

علی)ع( باشد. 
حسن در این منزل قدیمی، با فرزندان دیگر خانواده بزرگ شد تا این که برای 
تحصیل در دوره ابتدایی، در مدرسه میدان 17 شهریور مشغول به تحصیل گردید 
و پس از پایان دوره ابتدایی، دوره راهنمایی را در مدرسه شهید خدمتی ثبت نام و 
پس از یک سال تحصیل در این مدرسه به دلیل مشکالت زندگی از ادامة تحصیل 

خودداری کرد.
در کاشان نزد دایی خود که استاد بّنا و معمار بود، مشغول به کار شد و پس از 
چندی توانست فنون این کار را آموخته و تجربه کافی را کسب نماید و با موتوری 
که از مختصر پس انداز خود تهّیه کرده بود، روزهای پنج شنبه و جمعه از کاشان به 
آران می آمد و بعضی اوقات به ترمیم و ساخت و ساز منزل پدر و آشنایان می پرداخت.

حسن آقا در این سال ها تمامی دستمزد خود را برای پدر و مادرش می فرستاد 
و برای آنها کمک بزرگی در حّل مشکالت خانواده بود چون او دارای یک خواهر 
و برادر دوقلو شده بود و قبل از اعزام به جبهه با دستمزد خود مقدار زیادی مواد 

خوراکی برای خانواده اش تهیه کرده بود.
او ضمن کار بّنایی، به صورت پاره وقت در رشته های رزمی و کشتی نیز فعالیت 
داشت و همیشه با دوستانش هم چون شهیدان دهقانی و شیپوری در چمن میدان 
17 شهریور کشتی می گرفتند و ورزش می کردند و شب ها در پایگاه بسیج مسجد 

خالو واقع در خیابان آیت اهلل طالقانی کاشان فعالیت می کرد. 
او هیچ گاه نماز خود را ترک نمی کرد و به این فریضة الهی اهمّیت می داد. روزهای 

جمعه هر هفته نیز در نماز سیاسی – عبادی جمعه شرکت می کرد.
سرانجام شور جبهه و دفاع از وطن در سر او و دوستانش بوجود آمد و با این که 
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پدر و مادر او با این امر مخالفت می کردند ولی سرانجام آنها را قانع کرده و با یکی 
از رفقایش به نام علی مشرقیان که همسایه بودند، در بسیج ثبت نام نموده و در 

سال 1360 عازم جبهه شدند.
پس از فراگیری آموزش نظامی، در عملیات علی بن ابی طالب)ع( شرکت کردند. 
نام منطقه عملیاتی که آنها در آن حضور داشتند، تنگة چزابّه بود که به گفته سران 
و فرماندهان جنگ: »حفظ این منطقه از وطن برای کشور بسیار مهم بود و به هر 

صورتی باید آن را از تجاوز دشمن حفظ می کردند«. 
بله، حسن آقا و دوست همرزمش علی مشرقیان که به گفتة دوستان رزمنده و 
دست نوشته های شان آرپی جی زن و کمک آر پی جی زن بودند، بعد از شرکت در این 

عملیات و جانفشانی در نبرد با دشمن متجاوز، به فیض شهادت نائل آمدند.
 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید حسن آقا مطیعی آرانی:

- اّما هدفم از آمدن به جبهه؛ موقعی که دین خدا در خطر باشد و غارتگران از هر 
سو بر حرمت های ما بتازند، چگونه می توان خاموش نشست؟ مسلّم است انسانی 
که خود را مسلمان می داند خاموش نمی نشیند و من هم تنها به خاطر همین هدف 

به جبهه قدم نهادم و امیدوارم که خداوند این کار کوچک مرا قبول نماید. 
- الهی! تو خو شاهدی من هیچ هدفی ندارم جز اسالم.

- مادر جان! در هنگام مشکالت، اّول به خدا توکل کنید، که توکل، سختی ها را 
از بین می برد.

- خواهرم! حجابت را از یاد مبر و فاطمه وار در حفظ حجابت بکوش. زیرا که اسالم 
تأکید فراوان به حفظ حجاب می کند.

- برادرانم! از همه شما می خواهم که اسلحه خونینم را به دست بگیرید و با دشمن 
زبون مبارزه ای پیگیر انجام دهید و برای اسالم بکوشید که اسالم سخت به شما 
نیازمند است و هیچ وقت امام را فراموش نکنید، زیرا امام بود که ما را از دست کّفار 

نجات داد و ما را از همه مشکالت نجات داد و همه را به اسالم دعوت کرد.
- دوستان من! تنها خواهشی که از شما دارم مبادا که از یاد خدا غافل شوید و 
پنجه های خونین ماّدی گری، شما را به اسارت درآورند که اگر چنین شود آن روز 

دشمنان شما جشن می گیرند.
- قرآن را بخوانید و دعا کنید و دست از اطاعت و یاری امام تان برندارید، که اگر 
پیروی و اطاعت از امام تان نکنید، بار دیگر دشمنان بر شما تسلّط پیدا خواهند کرد 

و فاتحة اسالم خوانده خواهد شد. 



349

علی محّمد مقصودی دزیچه فینی
نام پدر: محّمد

تولد: 1340/7/1 
شهادت: 1365/12/15 
محل شهادت: شلمچه  

عملیات: کربالي5
عضویت و شغل: بسیجي- دانش آموز

محل دفن:  گلزار شهداي امامزاده  محّمد  هالل بن علي)ع( آران
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علي  محّمد در  تاریخ 1340/7/1 در خانواده ای   مذهبی  به دنیا آمد. دوران کودکي و 
نوجواني وي با تالش سپري شد. بعد از تحصیل ابتدایي، دوران راهنمایي و دبیرستان 
را با تحصیل شبانه و هم زمان با کار در کوره آجرپزي ادامه داد و حّتي موقع اخذ 

دیپلم، استاد کوره آجرپزي نیز بود.
او سپس عازم خدمت سربازي در پادگان الغدیر اصفهان شد و به عنوان سرباز 
سپاه آموزش نظامی را طي نمود و در حین خدمت سربازي به عنوان مربي پرورشي 

در تربیت معلّم پذیرفته شد. 
در سال 1363 در تربیت معلّم شهید پاک نژاد یزد سال اّول را گذراند. در سال 
1364 به تربیت معلّم شهید رجایي اصفهان منتقل گردید و در سال 1364 در حین 
تحصیل تربیت معلّم به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل از طریق لشکر 27  محّمد 
 رسول اهلل)ص(  اعزام  گردید و  به  عنوان  سّکان دار  در  عملیات  والفجر 8  شرکت  نمود  و 
 در  آزادسازي شهر  فاو  حضور داشت. علی محّمد بعد  از  کسب  فوق دیپلم پرورشي، به 
عنوان مربّي پرورشي در مدرسه راهنمایي رازي شهرستان ایرانشهر استان سیستان 
و بلوچستان شروع به کار نمود. او مجّدداً در سال 1365 راهي جبهه شد و این بار 

در لشکر41 ثاراهلل، در عملیات کربالي5 حضور فّعال داشت. 
در تاریخ 1365/12/15 هنگام تک دشمن بعثي با بیان این مطلب که نباید بگذاریم 
کانال و خط به دست دشمن بیفتد، با ترکش خمپاره60 همراه با معاون گردان و 

یکي از همکارانش به شهادت رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد



351

فرازي از وصیّت نامه شهید علي محّمد مقصودي دیزچه فیني:
 

- خداوندا ! ُشکر که   ما راه گم کردگان  را هدایت کردي و براي ما پیري فرستادي 
تا در گرداب هولناک مصائب ما را ناخدا باشد. 

خداوندا! ما را از ناسپاسان نعمت رهبري او مقّرر مفرما ما را هم چون کوفیان به 
ظاهر مسلمان و اّما در اندیشه و درون ضداسالم و خّط والیت علي بن ابي طالب 

قرار مده.
- درد جامعه ما دردي است که در دوران علي)ع( هم بوده. عّده اي با اّدعاي مسلماني 
و یدک کشیدن نام اسالم، با اَعمال جاهالنه یا مغرضانة خود تیشه به ریشة اسالم 
مي زنند و در این راه آن چنان غرقند که فکر مي کنند، اینان اهل حّقند ولي تکلیف 
ما که از قبیلة خونیم و ارتباط با خدا داریم و از تبار ابراهیم هستیم، اینک مي رویم 
تا در راستای خّط ایثار راهیان کربال باشیم. ما ایستاده ایم و به قول امام عزیزمان 

ایستاده ایم و چون حّقیم به هر صورت پیروزیم.
- در خاتمه سخني با اّمت اسالمي، برادرانم و دوستانم! از شما انتظار دارم همان طور 

که تا به حال امام را تنها نگذاشته اید تا آخر او را یاري نمایید.
فرمود:  علي)ع(  موال  که  چرا  باشید؛  کوشا  جامعه  اسالمي  به  خدمت  در   -

خیر الناس انفعم الّناس. بهترین مردم کسي است که خیر او به جامعه بیشتر برسد.
در جلسات قرآن و نماز جمعه و جماعت و راهپیمایي هاي اسالمي حتما شرکت 
فّعال داشته باشید دولت اسالمي را که مورد تأیید حضرت امام و در نهایت حضرت 
ولي عصر)عج( است، یاري نمایید و با همکاري با آن در غیاب  ما  شهدا  جامعه  اسالمي 

 را  در  تمام جنبه هاي معنوي و اجتماع یاري نمایید.
بدانید  هر  قدم  و  هر  سخن  شما  بدون پاداش نخواهد بود؛ حّتي اگر اندک هم باشد.

َفَمْن َیْعَمل ِمْثقاَل َذرًَّه َخْیراً َیَره َو َمْن َیْعَمل ِمثقاَل َذرََّه َشّراً َیَره 
حال  که چنین است، شما به پاس نعمات فراوان  خدا، خیرها را انتخاب نمایید.
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اصغر  منعمی بیدگلی
نام پدر: حسن

تولد: 1339/7/27 
شهادت: 1362/12/6

محل شهادت: جزیره مجنون  
عملیات: خیبر 

عضویت و شغل: بسیجي – دانشجو 
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده علی اکبر)ع( بیدگل
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اصغر در بیست و هفتم مهر 1339 در خانواده ای متدین متولّد شد. دوران ابتدایی 
و راهنمایی را در مدرسه کوثر گذراند و دوره هنرستان را در کاشان و در رشته برق 

با اخذ دیپلم خاتمه به پایان رساند و سپس وارد دانشگاه شد.
ایشان از اخالق و برخورد خوبی در جامعه و خانواده اش برخوردار بود و به نماز 
و  نبود  غافل  علمی  و  مذهبی  کتب  مطالعه  از  می داد.  اهمّیت  وقت  اّول  جماعت 

حضورش در جلسات مذهبی خیلی خوب و چشمگیر بود.
و  راهپیمایی ها  در  فّعاالنه  امام  رهبری حضرت  به  اسالمی  نهضت  با شروع  او 
تظاهرات علیه رژیم پهلوی شرکت می کرد و پس از پیروزی انقالب اسالمی، در 
پایگاه بسیج حضوری مداوم داشت و با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با 
این که متأهل بود و دارای دو فرزند پسر بود، درخواست اعزام به جبهه را داشت 

ولی خانواده با اعزامش موافق نبود. 
او به هر طریقی رضایت خانواده را جلب کرده و اعزام شد؛ چرا که معتقد بود 
میدان جنگ برای خودسازی و خودباوری انسان هاست و میدان غلبه و پیروزی بر 

هوای نفس هم هست. 
هنگامی که وارد خطوط نبرد حق علیه باطل شد، نمازهای شب و ناله های شبش 
و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را با خود داشت و زمزمه های آن شهید 

عزیز هنوز در گوش دوستانش طنین انداز است. 
او همیشه توصّیه می کرد تا مواظب فرزندانش باشند و آنها را به راهی هدایت و 
راهنمایی نمایند که هیچ کجی در آن نباشد و راه مستقیم الهی را رهنمون باشند. 
اصغر در نهایت در سال 1362 به آرزوی دیرینه اش که شهادت در راه خدا بود، رسید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید اصغر منعمی :

برادران، همسر  با سالم و درود فراوان خدمت پدر و مادر عزیزم، خواهران،   -
و - فرزندانم! اینک که در راه خدا پا به جبهه ها می گذارم، پای در خّطی می گذاریم 

که دشمنان اسالم به دنبال نابودی اسالم هستند.
- همسرم! تو همسر کسی هستی که در راه اسالم جان بی ارزش خود را فدا نموده 

است. از تو می خواهم فرزندانم را درس اسالم و راه شهیدان بیاموزی.
- خواهرانم! از شما می خواهم که به تبلیغ اسالم در میان خواهران بپردازید.

- برادرانم! شما باید پویندگان راه حسین)ع( باشید و هیچ گاه دست از امام زمان)عج( 
و نائب برحّقش خمینی بت شکن برندارید و رهرو راه شهیدان باشید و هیچ گاه دلسرد 

نشوید.
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سّیدحسین میرحسینی آرانی
نام پدر: سیّدآقا

تولد: 1345/6/1 
شهادت: 1364/3/15   

محل شهادت: دزفول 
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علي)ع( آران
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سیدحسین در تاریخ 1345/6/1 درخانواده اي مذهبي و مستضعف متولّد شد. دوران 
کودکي را در دامان پدر و مادري مهربان تربیت یافت. او تا پنجم ابتدایی درس خواند 
و به علّت وضعّیت اقتصادي و معیشتي خانواده نتوانست تحصیل را ادامه دهد و از 

آن پس مشغول قالیبافي و سفال کاري شد. 
او با شروع نهضت اسالمي به رهبري امام خمیني در راهپیمایي ها و تظاهرات 

شرکت مي نمود و در مجالس مذهبي و نماز جماعت حضور خوبي داشت. 
با پیروزي انقالب اسالمي هر چند که از سّن کمي برخوردار بود ولي براي نگهباني 

از انقالب اسالمي و دستاوردهاي آن در پایگاه بسیج حضور فّعالي داشت. 
اخالق، برخورد و گذشت او زبانزد بستگان و آشنایان بود.

هنگامي که جنگ تحمیلی شروع شد و رژیم بعثي عراق به خاک مقدس جمهوري 
اسالمي تجاوز کرد، سیدحسین خیلي عاشق اعزام به جبهه بود ولي چون سّن کمي 
داشت خودش را به عنوان فرد دیگري که ثبت نام براي جبهه کرده بود و موّفق 

نشده بود جایگزین کرد و عازم جبهه هاي نبرد شد. 
اّولین باري که به جبهه اعزام شد سال 1363 بود آري! او به نداي هل من ناصر 
ینصرني امام عزیز لبیک گفت و همیشه مي گفت باید رهرو راه امام خمیني و گوش 

به فرمان او باشیم. 
آرزویش شهادت در راه خدا بود و باالخره به آرزوي دیرینه اش در جبهه هاي حق 

علیه باطل نایل آمد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید سیّدحسین میرحسیني آرانی:

انسان  بر حسب وظیفه اي که  فرزند سّیدآقا  اینجانب سّیدحسین میرحسیني،   -
مي بایست وصّیتي کند، چند کلمه با شما و خانواده ام مي نویسم: 

- خدایا! براي تو، براي حفظ اسالم و قرآن به جبهه آمدم. خدایا یاري ام کن. 
خدایا! توفیقم بده که براي تو کار کنم و بس.

- و اّما پدر و مادرم! سالم بر شما وقتي خداوند رحمان و رحیم این حقیر را مورد 
لطف قرار داد که با مرگ طبیعي نمیرم، جاي ُشکر دارد. پس از شهادتم افتخار کنید 

که چنین فرزندي داشتید و در راه خدا و قرآن از خود گذشت.
- در مرگ من گریه نکنید که باعث خوشحالي منافقین و دشمنان اسالم باشد. 

گریه براي مظلومیت زهرا)س( و امام)ع( و امام خمیني و یاران با وفایش باشد.
- اّما اي اّمت شهیدپرور! وحدت خود را حفظ کنید و سرتا پا گوش به فرمان رهبر 
عزیزمان که به حق نائب امام عصر)عج( است، باشید و فرمایشات شان را به گوش و 

جان و دل بپذیرید و به آن عمل کنید.
- و اي برادرم! زندگي دنیا جز بازي و سرگرمي نیست و سراي دیگر، آخرت است.

- دوستان و برادرانم! راه شهیدان  را  تا  آخرین  لحظه  جان ادامه دهید که ما هر 
چه داریم از شهداست.

- خواهرم! حجاب تو سنگر است. پس سعي کن در این سنگر حفاظت کني.
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احمد میرزا زاده آرانی
نام پدر: حیدرعلي

تولد: 1344/5/10 
شهادت: 1364/12/10 

محل شهادت: فاو  
عملیات:  والفجر8

عضویت و شغل: سرباز سپاه
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده  محّمد هالل   علي)ع( آران
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احمد در تاریخ 1344/5/10 در خانواده اي مذهبي در شهرري پا به عرصة وجود 
نهاد. دوران کودکي را در آن  جا گذراند و در نوجواني به اتّفاق خانواده به کاشان 

عزیمت کردند و در آن  جا به تحصیالت خود ادامه داد. 
تا دیپلم  او در مدرسة 15 خرداد کاشان مشغول تحصیل بود و تحصیالتش را 

ادامه داد. 
وي فرزند سّوم خانواده بود و در بسیج کاشان و همچنین در پادگان قمصر مشغول 
فّعالّیت بود. او در بسیج به همراه دوستان و رفقاي خود فّعالّیت هاي مذهبي و گروهي 

را انجام مي دادند. 
احمد فردي نجیب، مهربان و متدّین بود و عالقة زیادي به اهل بیت)ع( داشت و 

در مراسم مذهبي شرکت مي کرد. 
بعد از پایان تحصیالت، براي خدمت سربازي در سپاه کاشان ثبت نام کرد و براي 

خدمت به میهن خود عازم جبهه هاي نبرد شد. 
او در منطقه علمیاتي شمال غرب در کوه هاي اشنویه خدمت مي کرد و پست او 

در جبهه در گروه تخریب چي بود. 
احمد در طول مّدت سربازي چندین بار براي مرخصي و دیدن خانواده به کاشان 
آمد و براي پدر و مادرش احترام خاصي قائل بود تا آن جا که در نامه هایش به خانواده 

در مورد آنان سفارش زیادي مي کرد.
او عشق زیادي به شهادت داشت و همیشه آن را بر زبان مي آورد و پدر و مادر 

را دلداري مي داد.
در آخرین دیدارش با خانواده، با همه خداحافظي کرد و گویي مي دانست که آخرین 

دیدار است. 
بعد از شهادت او، روي پشت بام خانه و دیوارهاي آن مشاهده شد که نوشته بود 

شهید احمد میرزا زاده. 
او در حالي که شش ماه از خدمتش باقی مانده بود، در حین آمدن به مرخصي بر 
اثر بمباران هوایي دشمن در منطقة فاو به شهادت رسید و به ملکوت اعال پر کشید 

و جاودانه شد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید احمد میرزا زاده آراني:

- پدر و مادر عزیزم! ممکن است اتفاقي براي من پیش بیاید و شهادت نصیب 
من شود که چنین لیاقتي ندارم. 

ناراحت  این است که شما  پیدا کردم فقط تنها سفارشم به شما  را  لیاقتش  اگر 
نشوید و خوشحال باشید که چنین فرزندي داشتید و در این راه مقّدس دادید و من 
خودم هم خوشحال هستم. شما نیز باید خوشحال باشید و مرا حالل کنید و دلم 

مي خواهد گریه و زاري نکنید تا من ناراحت نباشم.
- به خواهرم و برادرم هم سفارش مي کنم که مرا ببخشند و ناراحت نباشند و 

گریه و زاري نکنند.
- به همة دوستان و آشنایان بگویید اگر بدي چیزي از من دیدند، مرا حالل کنند 

و اصاًل ناراحت نباشند.
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ارباهیم نوحیان
نام پدر: قنبرعلی

تولد: 1337/5/1 
شهادت: 1361/8/11  

محل شهادت: عین خوش – موسیان
عملیات:  محّرم

عضویت و شغل: بسیجي – قالیبافی
محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادي)ع( بیدگل
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ابراهیم در تاریخ 1337/5/1 در خانواده اي متدین و معتقد، پا به عرصه گیتي نهاد. 
به علّت ضعف اقتصادي خانواده از سّن شش سالگي به قالیبافي پرداخت و شب ها را 

براي تحصیل، به مدرسه شبانه مي رفت و تا دوره راهنمایي را درس خواند.
شد  شروع  خمیني  امام  حضرت  رهبري  به  ایران  اسالمي  نهضت  که  هنگامي 
پیروزي رسید، چون  به  انقالب اسالمی  بودند و وقتي  ایشان در خدمت سربازي 
فردي خدمت رفته بود، عالقه زیادي به حضور در پایگاه بسیج داشت و حضورش 

در پایگاه فّعال بود.
ابراهیم در مراسم  مذهبي مثل نماز جماعت، جمعه، اجتماعات مذهبي، دعاي کمیل 

و ندبه و ... حضوري چشم گیر داشت.
وقتي عراق جنگ تحمیلي علیه ایران را آغاز کرد، ابراهیم سر از پا نمي شناخت 
و دوست داشت فرمان حسین زمان)ع( یعنی خمیني کبیر را لبیک گفته و در جبهه 

حضور داشته باشد. 
او خودش را براي اعزام به جبهه آماده کرد و اّولین اعزام او در سال 1361 به 
خرمشهر بود و دّومین مرحله هم در عملیات محّرم در منطقه عملیاتي عین خوش 
موسیان شرکت کرد و به آرزوي دیرینه اش که همان شهادت در راه خدا بود، رسید.

 روحش شاد و راهش پر رهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید ابراهیم نوحیان: 

- من در حالي این وصّیت نامه را مي نویسم که دلم مملّو از عشق به اسالم،  قرآن 
و شهادت در راه معبود و رهبرم امام خمیني مي باشد.

- اسالم تنها دین و آییني است که تمام خودکامگان و دیگر مکاتب غیر اسالمي 
را از خود رانده و آنها را جزو پلیدي ها و کفر و الحاد مي داند.

- در این زمان که کشتي انقالب اسالمي به ناخدایي چون خمیني کبیر روي 
آورده و در البه الي امواج پرتالطم توطئه هاي شرق و غرب در حرکت است و 
خمیني، این اسطوره تقوا، مقاومت و ایثار، هم چنان با چشمان باز و عزمي استوار 
روي عرشه این کشتي ایستاده و در یک دست قرآن و در دست دیگر پرچم ال اله 

اال اهلل قرار دارد و همچون شیر مي خروشد و ندا مي دهد: هل من ناصر ینصرني.
بنابراین وظیفه تک تک مسلمانان است که در برابر ظلم و کفر مقاومت کنیم و 
تا آخرین لحظه و آخرین قطره خون، اسالم را یاري نماییم و اینجانب به وظیفه 
شرعي که داریم و دیني که از خون شهیدان برگردن من است، در این پیکار شرکت 

مي کنم و به نداي حسین زمان، خمیني بت شکن لبیک مي گویم.
- وصّیت به مادرم: خوب مي دانم که طاقت شنیدن خبر شهادت فرزندت را نداري 

ولي بدان که باید صبر و استقامت را پیشة خویش سازي.
- آیا حسین)ع(  در سرزمین کربال و مصائب خواهرش زینب را فراموش کرده اید؟

- اي پدر بزرگوارم! من از شما شرمنده ام زیرا نتوانستم حّقي را که بر گردن من 
داشتي، ادا کنم. مرا ببخشید. از شما مي خواهم ناراحت نباشید و افتخار کنید که من 

در راه حق و براي دفاع از حق کشته شده ام.
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علی اصغر  نورذ زاده آرانی

نام پدر: احمد
تولد: 1339/1/1 

شهادت: 1362/8/5
محل شهادت: مریوان  

عملیات:  والفجر4
عضویت و شغل: بسیجی– بنّا 

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد هالل بن علی)ع( آران
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علی اصغر در اّول فروردین 1339 در آران به دنیا آمد. وی ده ساله بود که از نعمت 
مادر محروم شد و برای کمک به خانواده، در کنار تحصیل علم به قالیبافی مشغول 

بود و سپس به شغل بّنایی پرداخت.
خدمت سربازی خود را در مناطق جنگی سپری می کرد که در همین منطقه در 
تاریخ 1360/9/10 از ناحیه پای راست به شدت مجروح گردید که همین مجروحّیت 

باعث معافی او از ادامه خدمت گردید.
او سپس به عنوان کارگر در کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان مشغول به کار 
شد ولی عالقه او برای پیوستن به صفوف رزمندگان و مدافعان کشور باعث شد که 
به صورت بسیجی، داوطلبانه راهی جبهة جنگ شود و در گردان امام محّمدباقر)ع( 
لشکر14 امام حسین)ع( سپاه سازماندهی شد تا این که در عملیات والفجر4 در منطقه 

مریوان در تاریخ 1362/8/5 به شهادت رسید.
یکی از همرزمان شهید طی خاطره ای زیبا اظهار داشت:

جمع  در  گردان  فرمانده  که  بود  والفجر4  عملیات  از  قبل   1362 سال  ماه  مهر 
رزمندگان گفت: »ما برای یک عملیات بسیار حساس و خطرناک، چند نفر را که آمادة 
شهادت و جانبازی هستند، می خواهیم«، چندین نفر از جمله شهید علی اصغر نوذرزاده 
آرانی آمادگی خود را اعالم کردند و از صف رزمندگان گردان انتخاب و جدا شدند. 
وقتی افراد انتخاب شدند، اعالم کردند: »بروید لباس رزم نو خود را بپوشید و آماده 
باشید که تا چند ساعت دیگر می خواهیم با یک اتوبوس برای دیدار امام خمینی به 
تهران برویم!« که همین موضوع اجرا شد و آن شهید قبل از عملیات و شهادت، به 

دیدار حضرت امام رفتند.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید علی اصغر نوذر زاده آرانی:

- آرزو دارم تمام مسلمین با اخّوت و برادری در کنار همدیگر، با وحدت کلمه 
زندگی نمایند. 

- امیدوارم به وصایای شهدا عمل شود.
اگر آخرت را خواسته باشید، باید دنباله رو خّط امام و روحانّیت اصیل اسالم باشید.

- روحانّیت چراغ فروزان هدایتند.
- به شما سفارش می کنم مثل مردم کوفه نباشید. چون طبل توخالی نباشید که 

فقط صدا دارد و بس! 
- پدر ارجمندم! مرا حالل کن که خیلی در حّق شما کوتاهی کردم.

- برادرانم! نگذارید خونم پایمال شود.
- همسر مهربانم! نگذارید چراغ خانه ام خاموش بماند و استوار باش. بچه ام را 

حسین وار تربیت کن تا راه شهدای این انقالب را ادامه دهد.
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ابوالفضل نوروزپور بیدگلی
نام پدر: ماشااهلل

تولد: 1347/2/1 
شهادت: 1365/12/5 
محل شهادت: شلمچه  

عملیات: کربالی5 
عضویت و شغل: بسیجی

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده هادي)ع( بیدگل
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ابوالفضل در تاریخ 1347/3/1 در بیدگل متولّد شد. او در سّن ده سالگي احساس 
شخصیت و بزرگ منشی داشت. وی در مراسم مذهبي و نماز جماعت شرکت مي کرد 

و با اعضاي خانواده بسیار صمیمي و مهربان بود. 
و  قالیبافي  کار  در  دارد،  احتیاج  او  کمک  به  خانواده  که  کرد  احساس  وقتي  او 
او کمتر سخن مي گفت و هیچ وقت  پدر و مادرش کمک مي کرد.  به  کشاورزي 

نیازها و آروزهایش را بیان نمي کرد.
با آغاز جنگ تحمیلی، او عالقه داشت که در جبهه حضور داشته باشد و خانواده اش 
نیز نه تنها مانع او نبودند، بلکه مشّوق او براي اعزام به جبهه مي شوند تا از اسالم و 
ارزش هاي اسالمي دفاع کند. ابوالفضل به جبهه هاي جنوب اعزام و در عملیات هاي 

کربالي4 و 5 شرکت کرد.
وقتي هم که به شهادت رسیده بود، مّدتي پیکر مطهرش مفقود بود تا این که نحوة 
شهادتش را در خواب براي والده اش تعریف مي کند و مادر به شهادتش اطمینان پیدا 

مي کند و پس از مّدتي پیکر مطهرش به وطن باز مي گردد.

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید ابوالفضل نوروزپور بیدگلي:

- خدایا! من از دنیا وارسته ام. از همه چیز خود دست شسته ام. دلیلي ندارد که تسلیم 
ظلم و کفر شوم و خدا را به طاغوت بفروشم. من مي سوزم تا راه حق را روشن کنم 

و همه قید و بندها را بریده ام که آزادانه در معرکه حیات جوالن دهم.
- خدایا! مرا از بالي غرور و خود خواهي نجات ده تا حقایق را ببینم و جمال 

زیباي تو را مشاهده کنم. 
- خدایا! پستي دنیا و ناپایداري روزگار را همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب 

زرق و برق عالم، مرا از یاد تو دور نکند.
- خدایا! این جا )جبهه( چه جایي است. این جا از دانشگاه اخالق باالتر است. زیرا 
اینان را که من در این جا مشاهده مي کنم، انسان هاي معمولي نیستند. هر یکي از 
آنها دنیاي اخالق و عرفانند و حیف که هرکدام از آنها یکي پس از دیگري به سوي 
ما مي ماند مسئولّیت سنگین  بر  و  تنها مي مانیم  دوباره  و  پَر مي کشند  معبودشان 

خون شان. 
با مطالعة سطحي دوران هاي گذشته دیدید که همواره موسایي در مقابل فرعون و 
ابراهیمي علیه نمرود و حضرت محّمد)ص( در مقابل کفار و بت پرستان سرکش قریش 
و علي)ع( در مقابل منافقان زشت خوي دو چهره و حسین)ع( در مقابل یزد و اکنون 

خمیني عزیز در مقابل استعمار جهاني شرق و غرب قیام کرده است.
- ُشکر خداي را که این بندة کوچک و گنهکار را به میهماني خویش قبول کرد. 
- بار الها! در عزاي عزیز زهرا گفتم که حسین جان من عاشق تو هستم و اي کاش 
در کربال بودم و در راه امام حسین)ع( شهید مي شدم. ُشکر تو را که مرا موّفق کردي 
در زمان فرزند عزیز امام حسین)ع(، حضرت مهدي)عج( در انقالبي که به فرماندهي 
نائب حضرتش بود شرکت کنم. اي مردم عزیز و مقاوم و شهیدپرور در سختي ها 
و کمبودها و نارسایي ها صبر کنید. مانند پیامبر و یاران او که سه سال در شعب 
ابوطالب با تمام سختي ها و مشکالت صبر کردند و اگر صبر نداشته باشید، نخواهید 

توانست اسالم و انقالب و قرآن و عزاي امام حسین را حفظ کنید.
- این پیام من و هر شهیدي است که خواهرم! سیاهي چادر تو کوبنده تر از سرخي 
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خون من است. 
- اي مردم عزیز! این دنیا جاي ماندن نیست و همه فقط به خاطر عبادت و امتحان 

شدن به دنیا آمده ایم، نه براي زندگي و خوشگذراني.
- پدر و مادرم! از یاري نمودن فرزندتان به دین مبین اسالم خوشحال باشید و 

اگر شهید شدم، به خود ببالید که افتخاري نصیب تان شده است. 
- قرآن را بخوانید. اگر مي خواهید خدا با شما صحبت کند، قرآن زیاد بخوانید. 

- به پدر عزیز و زحمتکشم تبریک مي گویم که توانست فرزندي را بزرگ کند و 
به راه اسالم هدیه نماید. آفرین بر تو که نزد امام حسین)ع( آبروداري و نزد خدا و 

امام زمان)عج( مقام داري.
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عباس نیک سرشت

اولین شهید خانواده

نام پدر: ابراهیم
تولد: 1340/2/1

شهادت: 1362/12/13 
محل شهادت:طالئیه  

عملیات: خیبر  
عضویت و شغل: بسیجي

محل دفن: گلزار شهداي امام زاده محمد)ع( نوش آباد 
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عباس در اول اردیبهشت ماه سال 1340 در نوش آباد به دنیا آمد. بعد از تحصیالت 
قالیبافی  و  امر کشاورزی  به  به خانواده مستضعف خود  برای کمک  ابتدایی  دوره 
پرداخت. مدتی بعد به همراه برادرش برای کار در امور تأسیساتی به تهران کوچ نمود.

او در امور ورزش تکواندو بسیار فعال بود، به طوری که در دوران خدمت سربازی 
در گردان کماندویی مشغول به خدمت شد، همچنین وی در پایگاه بسیج نوش آباد 

بسیار فعال بود. 
عباس بعد از گذراندن دوره خدمت سربازی خود در یگان دریایی ارتش در بوشهر 
به صورت داوطلبانه و بسیجی راهی  با این که متأهل شده بود مجدداً  آبادان،  و 
میادین جنگ شد و در نهایت در تاریخ 1362/12/13 در عملیات خیبر در منطقه 

طالئیه به فیض شهادت نائل آمد.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد

فرازي از وصیت نامه شهید عباس نیک سرشت :

بر حسب وظیفه ای که احساس می کردم به جبهه های جنگ اعزام شدم. امیدوارم 
مورد قبول خداوند واقع شود... 

برایم دعا کنید شهادتم مورد قبول حق واقع شود، درست است که هر که در 
جبهه جنگ کشته می شود او را شهید می نامند ولی مقام شهید را خداوند می داند...

اگر برای شما دوستان زحمتی نیست، چند سالی که در نوجوانی بر اثر نادانی و 
ناآگاهی نماز و روزه ام را سبک شمردم، برایم قضای آن را بجا آورید...

از خداوند برای شما طلب عفو و آمرزش می کنم... 
در تشییع جنازه ام از تجمالت خودداری کنید...

پدر و مادرم، افتخار می کنم که در دامان شما پرورش یافتم...
همسرم، مرا حالل کن و فرزندانم را بااخالق و رفتار اسالمی تربیت کن. 

من از شما راضی ام، خیلی خوشحال بودم که این بار مرا در اعزام به جبهة جنگ 
بدرقه کردی، خدا تو را بیامرزد و در زندگی و تربیت فرزندانت تو را یاری دهد... 
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علی نیک سرشت
نام پدر: ابراهیم

تولد: 1335/9/1 
شهادت: 1365/11/10
محل شهادت: شلمچه 

عملیات:  کربالی5
عضویت و شغل: بسیجی – خیّاط 

محل دفن: گلزار شهداي امامزاده محّمد)ع( نوش آباد

دومین شهید خانواده
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علی در اّول آذر 1335 در شهر شهیدپرور نوش آباد به دنیا آمد. وی که دّومین 
شهید خانواده بود، در زمان کودکی فردی بسیار مهربان و آرام بود. علی در سّن 
هفت سالگی به دبستان می رفت و تحصیالتش را تا کالس دّوم راهنمایی ادامه داد 
و بعد از آن به منظور کمک به خانواده اش کارهای مختلفی را دنبال می نمود، اّما 

از میان آنها به خّیاطی مشغول گردید. 
او برای تکمیل حرفة خود به همراه برادر بزرگ ترش به تهران عزیمت کرد و در 
این شغل آن قدر مهارت پیدا می نمود که حتی یک بار در تهران از طرف صدا و 

سیما به عنوان کارگر نمونه به وی هدیه ای داده می شد . 
علی دوران نوجوانی خود را در تهران سپری کرد و تا قبل از ازدواج در تهران به 
سر برد. او در این دوران به مسائل دینی اهمّیت ویژه ای می داد و از همین دوران 
به تهذیب نفس و صفای دل پرداخت و همیشه خود را به وسیلة نماز و راز و نیاز و 

قرآن با خدا مأنوس می داشت.
زمان حضور علی در تهران همراه با اوج گیری مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی بود 
که به همراه برادر خویش عّباس در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکتی فّعال داشت. 
او در جا به جایی زخمی هایی که توسط عّمال رژیم پهلوی مورد اصابت گلوله قرار 
می گرفتند، بسیار کمک می کرد؛ طوری که اغلب لبا هایش غرق در خون بود و 

باعث نگرانی خانواده می شد. 
علی در تهران در جلسات سخنرانی افرادی همچون فخرالّدین حجازی نیز شرکت 
می نمود و با ضبط سخنرانی های آن و به همراه نوارهای سخنرانی امام، آن را به طور 
مخفیانه به کاشان می آورد و پخش می کرد. الزم است در اینجا از شهید مرشدی نیز 

یادی شود که در طول این مبارزات با شهیدان نیک سرشت همراه بود.
او در کاشان نیز به مبارزات خود ادامه داد و ضمن حضور در راهپیمایی ها، شب ها 
به کاشان رفته و در پای منبر وعاظ حضور می یافت. بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
از همان اوائل جنگ وارد صحنة دیگری از مبارزات خود شد و در این جبهه نیز با 

خلوص نّیت و ایمانی راسخ تا زمان شهادت حضوری ُپرثمر و فّعال داشت.
علی پس از شهادت شهید راحمی برای اّولین بار به جبهه اعزام گردید و از فتح 
خرمشهر و حصر آبادان تا سال 1365 که در عملیات کربالی5 به صف اصحاب 
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عاشورایی امام عشق پیوست حضوری عاشقانه داشت. 
او در طول این مّدت نیز در قسمت های مختلف مشغول فعالیت گردید ولی فعالیت 

اصلی او در جبهه بی سیم چی بود. 
او در سال 1362 از طرف بسیج به جبهه اعزام گشت و به عضوّیت سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی درآمد. علی در طول این سه سال به چند مأموریت اعزام گردید از 
جمله به مّدت یک سال در ارومیه فعالیت نموده و به مّدت چهار ماه نیز در سنندج 
عاشقانه کار کرد، سپس از عضوّیت سپاه استعفا داد و به عنوان بسیجی به جبهه 

اعزام گردید. 
علی علّت استعفای خود را به دوستان این گونه بیان می کند که من می خواهم 
بسیجی باشم ، بسیجی کارش با ارزش تر است. بسیجی مخلص تر است. من دوست 

دارم بسیجی شهید شوم.
او چند ماه پس از استعفایش از سپاه، در عملیات کربالی5 در کربالی شلمچه 

بسیجی وار ، ذبیح اهلل در سبیل اهلل گردید.
   

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید علی نیک سرشت:

- به آنهایی که در راه خدا کشته شدند، مرده نگویید، بلکه آنها زنده هستند و نزد 
خداوند روزی می خورند. 

با درود فراوان بر رهبر کبیر امام خمینی و سالم بر شهیدان راه حق، چند کلمه ای 
می نویسم: 

- برحسب وظیفه ای که احساس می کردم به جبهه آمدم، امیدوارم مورد قبول حق 
واقع شوم و امام زمانم را بتوانم از دست خود راضی سازم. 

اّواًل از خدا می خواهم مرا عفو کند و ببخشد و از شما که برای تشییع و به خاک 
سپردن جنازه ام گرد هم آمده اید، می خواهم از خدا برایم طلب عفو و بخشش بکنید، 

چون از من گناهان زیادی سر زده است. 
انقالب  تا  را  امام خمینی)ره(  کاری طول عمر حضرت  و هر  چیز  اّول هر  در   -

مهدی)عج( از خدا بخواهید و برای پیروزی انقالب مان دعا کنید.
- می بخشید مرا از این که این ها را در اّول سخنم نیاوردم، چون همیشه برای 
از حضرت  باید  را  نیستیم دعا کنیم، دعا کردن  بلد  ما که  باید دعا کرد،  دیگران 

فاطمه)س( یاد گرفت؛ هیچ وقت اّول برای خودش دعا نمی کرد. 
مرا می بخشید از این که باعث شدم شما از کار و زندگی تان باز بمانید. آخر من در 
مقابل از خودگذشتگی های شهیدانی که عشق رسیدن به لقاءاهلل آنها را می سوزاند 

که کاری نکرده ام. 
- خداوند همه مجروحین و معلولین و مصدومین جنگ و انقالب را شفا و صبر دهد.
خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی)عج( خمینی را نگهدار، از عمر ما بکاه و به عمر او بیافزا.
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جواد يوسفیان آرانی
نام پدر:یوسفعلي

تولد: 1346/4/20 
شهادت: 30 /1362/7 
محل شهادت: مریوان  

عملیات:  والفجر4
عضویت و شغل: بسیجي – دانش آموز

محل دفن: گلزار شهداي امام زاده محّمد هالل بن علي)ع( آران 
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آران  و  بیدگل متولّد شد.  جواد در 1346/4/20 در یک خانوادة  مذهبي در  شهر 
ابتدایي را در دبستان شهیدان نوذریان و دورة راهنمایي را در مدرسه  تحصیالت 

نظام وفا سپري نمود. 
وي تحصیالت خود را در دبیرستان شهیدان عبدالهي ادامه داد و در سال دّوم 

ریاضي فیزیک بود که به جبهه اعزام شد. 
ایشان در کتابخانه محلّه حّجتیه و حسینیة محل مشغول امور فرهنگي بود. او 
با سّن کمي که داشت به همراه پدر و یا برادرش در تمام راهپیمایي ها و تظاهرات 

شرکت مي کرد. 
او فردي ُپر تالش و فّعال در قرائت هاي محلّه حّجتیه و مال شکراهلل بود و همیشه 
همراه با عموي بزرگوارش حاج شیخ عّباس یوسفیان در قرائت ها حضور پیدا مي کرد. 
پدر بزرگوار شهید در مورد نحوة به جبهه رفتن او می گوید: »فرزندم جواد چون 
خیلي کم سن و سال بود و در درس خواندن هم داراي رتبه ممتازی بود، به او گفتم: 
بابا درست را بخوان، مي داني کجا مي خواهي بروي، فرمود: بله، بابا جان اگر ندانم که 
نمي رو . جبهه جایي است که آدم به شهادت مي رسد یا اسیر و یا جانباز مي شود«.

حجت االسالم حاج شیخ علي مهدوي اصفهاني همرزم شهید مي گوید: »حدود 
نیم ساعت قبل از شهادت جواد، در کنارش بودم. از سنگر بیرون آمد و مّدت بیست 
دقیقه دیرکرد. رفتم به سراغ او دیدم نزدیک سنگر با خداي خود خلوت کرده و در 

حال سجده و نماز شب بود«.
وي  سه  مرتبه  به  جبهه  اعزام  شده  بود.  دفعة  اّول  مّدت چهار ماه در کردستان و 
دفعات دّوم و سّوم هم باز به کردستان اعزام و جمعًا یک سال در جبهه ها حضور 
فّعال داشت تا این که در عملیات والفجر4 در گردان امام محّمدباقر)ع( گروهان حمزه 
سیدالشهداء)ع( به عنوان نیروي اطالعات عملیات در مریوان در تاریخ 1362/7/30 

به شهادت رسید. 

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصیّت نامه شهید جواد یوسفیان آراني: 

- جبهه جنگ حق علیه باطل، انسان ساز است و به منزله یک دانشگاه است که 
از هر دانشگاهي واالتر و باالتر است و کساني که قدم به این دانشگاه مي گذارند،  
تحّول و انقالبي در درون ایشان ایجاد مي شود که آنها را به سوي خداي شان نزدیک تر 
مي سازد و ارتباط عملی بین آنها و خداي شان ایجاد مي شود و آن گاه است که افسوس 
مي خورند که چرا در کربال نبودند تا حسین)ع( را یاري کنند که دین اسالم از زمان 
امام حسین با ما برجا باشد و اکنون که احساس مسئولیت مي کنند به نداي هل 
من ناصر ینصرني امام عزیزمان لبیک مي گویند و همچنین مي گویند: اي حسین! 
اگر ما در کربال نبودیم تا تو را یاري کنیم، االن امام کبیرمان را یاري مي کنیم و 
تا نابودي دشمنان اسالم و کفار و ابرقدرت ها از پاي نخواهیم نشست و تا آخرین 
قطرة خون خواهیم جنگید. به این امید که یکایک افراد احساس مسئولیت کرده و 

به این نداي امام پاسخ مثبت داده و خود را براي نبرد آماده کنند. 
بر حسب وظیفه اي که داشتم چند وصّیت به ملّت عزیز و دوستان و خانواده و 

آشنایان عرض مي کنم:
1ـ اي ملّت قهرمان ایران! به هوش باشید و به اسالم و جنگ بیشتر فکر کنید و 
از هرگونه اختالف و تفرقه بپرهیزید و آنان را که علیه ما توطئه مي چینند و اختالف 

مي اندازند، سرکوب کنید.
2ـ اي اّمت شهیدپرور! هر روز بعد از نماز و انجام فرائض دیني، امام را دعا کنید 

و خواستار طول عمر او تا قیام حضرت مهدي)عج( باشید.
3ـ اي مردم غیور ایران! به نماز جمعه، این فریضةعباديـ  سیاسي بیشتر توّجه کنید 
و هرگز آن را ترک نکنید. چرا که دشمن از همین اجتماع ها و وحدت ها متنّفر است.

4ـ اي ملّت قهرمان ایران! گوش به فرمان امام باشید و او را یاري کنید و به 
نداي او پاسخ مثبت دهید و مثل مردم کوفه نباشید که امام را تنها گذاشتند که 

هرگز چنین نخواهد بود. 
- اي جوانان و اي عزیزان که در خانه نشسته اید! برخیزید و براي نبرد با امریکا 

و کافران آماده باشید.
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نیایش های عارفانة شهیدان

در عالم خلقت، هیچ دوستی و محبتی لّذت بخش تر از دوستی و محبت با حضرت 
قادر بی همتا و آن تکیه گاه  با داشتن آن  انسان  خالق آسمان ها و زمین نیست و 

مطمئن، از همه چیز و از همه کس بی نیاز خواهد بود. 
با  اهل معنا  عاشقانة  و  درگاه خدا، گفت وگوی صادقانه  به  نیاز  رازگویی وعرض 

یگانة  دانای راز است. 
را  با خداوند  دوستی  باب  انسان  که  بهتر  و چه  اعالست  رفیق  بنده نواز،  حبیب  
طرح ریزی کند و بر این مهم واقف باشد که آفریدگار مهربان سرچشمة هدایت، 

نعمت، رأفت و رحمت است. 
شهدا نیز هم چون انبیا و اولیای دین، عاکفان کوی یار و َمحَرمان خلوت اُنس و 

به حضرت حق واصل و نسبت به غیر بی میل و منقطع بودند. 
نیایش را چشیده و این زیبایی وصال و  آن ساکنان کوی دوست،  لّذتِ طلب و 
همنشینی را با تمام وجود دریافته بودند و حّتی لحظه ای از آن حال خوش را حاضر 

نبودند با دنیا و مافیها عوض کنند.
آن بی ادعاهای صادق، از دوست جز دوست طلب نمی کردند و به معنای واقعی 
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کلمه مصداق: »الهی و ربّی من لی غیرک« بودند.
سنگرهای دفاع مقدس نیز محل مناجات عاشقان و عاکفان افالکی بود و آن را 
حالن شیدا، عرفان را نه در انزوا و امنیت جان که در متن و میدان تهدید کسب 
کردند و نجواهای آنها اصاًل ذره ای بوی دنیا و دلبستگی به دنیا را نداشته و در مقابل، 

سرشار از مضامین واالی عرفانی و عرشی است. 
نیایش ها و زمزمه های عاشقانه شان با محبوب، حکایت از عمق معرفت آنان دارد 
که در خیلی  از فرازها انسان مبهوت و گنگ و عاجز از درک آن می گردد و باید 

دهان را بست و با گوش جان شنید. 
در این قسمت از جلد پنجم کتاب طائران قدسی، نظر به اهمیت نیایش ها و رازها 
و نیازهای شهیدان با خدای خویش، نیایش های جمعی از شهدای واالمقام شهرستان 
افتخارآفرین آران و بیدگل مندرج در همین کتاب به طور مجّزا و با عطرافشانی و 

معرفت نمایی دیگری تقدیم خوانندگان ارجمند می گردد.
با سالم و صلوات بر روح پرفتوح آن دالورمردان جاودانة خّطة غیرت وایمان، 
نیایش های عارفانه و عاشقانة  آنان را مرور می کنیم. امید که هرگز شرمندة  شهیدان 

نگردیم. ان شااهلل

مجمع رزمندگان ثاراهلل
شهرستان آران و بیدگل

          بهمن91 



389

شهید علیرضا آبیاری:
- خدایا ! مرا از بالی غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق وجودم را ببینم و 

جمال زیبای تو را مشاهده کنم. 

شهید رضا افتادگان:
- خداوندا! شاهد باش که برای یاری دین تو با این کوله بار پر از گناه به سوی تو 
می آیم. مرا ببخش، امیدوارم با ریختن خون ناچیز خود رضای تو را به دست آورم.

شهید تیمور اقبالیان:
- خداوند به شما مؤمنین وعده ای داده است که روزی بر کفر پیروز خواهید شد 

و پرچم حزب اهلل در جهان به اهتزاز در می آید.

شهید مصطفی امیدی بیدگلی:
- معبودا! مرگ مرا شهادت در راه خود قرار بده و مرا از گمراهی نجات بده.

- محبوبا! به من آگاهی شناختن راه پیامبران وائمه؛ به دوستان، صداقت و بردباری 
و به مادرم، صبر فاطمه گونه و به پدرم، پایداری و بردباری علی گونه و به برادرانم، 
مقاومت و به خواهرانم، پیام رسان خون شهیدان همانند زینب)س( و به خویشان و 
آشنایان، شناخت و بینشی که راه را از چاه بشناسند و به مردم، شناختی که دست 
از وحدت خود برندارند و به مسئولین مملکت ما تعهد و به همه و همه ایمان عطا 

بفرما تا در راه تو و برای تو به عبادت مشغول باشیم.

شهید حسن بوته کن آرانی:
- بارالها، معبودا! تو را شکر می کنم که این فیض حقیقی را نصیبم کردی.

- خداوندا! اکنون که به سوی تو روانه ام، در فکر آنم که بندگی تو را نکردم. 
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شهید علیرضا بوته کن:
- بارالها، معبودا! تو را شکر می کنم که این فیض خمینی را نصیبم کردی. 
- خداوندا! اکنون که به سوی تو روانه ام در فکر آنم که بندگی تو را نکردم.

- خدایا! توشه ای برنداشتم، از سؤال نکیر و منکر تو چکار کنم؟ بارالها! با فضل 
خودت با من رفتار کن. ای خدایی که کشتی نوح و افراد در آن را نجات دادی! ما 

را نیز که در این کشتی که کشتیبانش روح خدا امام خمینی است، نجات ده.
سپاس و ستایش مخصوص توست که از خاک هستم، دوباره به راه دین خودت 

خاک کردی.
- خداوندا! چه بسیار اتفاق افتاده است که خود را پیش از آن چه هستم، نشان داده ام.

- خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار خود را بیش از بهترین می دانسته ام.
- خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار تهمت و غیبت و افترا از زبانم بیرون آمده است.

- خداوندا! مرا ببخش و از من درگذر که همیشه در پی یافتن و پیدا کردن نام 
و شهرت بودم.

- خداوندا! مرا ببخش که همواره به دیگران حسودی کرده و چه بسیار سخنان 
گزاف و بیهوده گفته ام.

- خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار نماز بپا داشته ام که نمازی سرتا پا ریا بوده است.
- پروردگارا! مرا بیامرز که چه بسیار بر دیگران دروغ گفته ام. 

- آفریدگارا، معبودا! مرا ببخش و بیامرز که از فرامینت سرپیچی نمودم و تقوا پیشه 
نکردم و این نهال را در خود نپروراندم.

- خالقا! مرا بیامرز که دست هایم به آلودگی ها آلوده گشت. 
- خداوندا! مرا ببخش و بیامرز که عمری در هوی و هوس به سر بردم.

- خداوندا، محبوبا! مرا بیامرز که چه لقمه ها خوردم و فکر حالل و حرامش را نکردم. 
- خداوندا ! مرا ببخش و بیامرز که هرگاه گوینده بوده ام و سخن می گفتم ، خود 

را دانا و شنونده را نادان به حساب می آوردم.
- خداوندا، خالقا، معبودا! مرا بیامرز و از من درگذر که چه بسیار شوخی هایی که 

موجب غفلت و سلب عقل می شود، انجام داده ام. 
- خداوندا! مرا ببخش و بیامرز و از گمراهی و سیاهی به نور و روشنایی هدایتم کن.
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شهید محسن ثابتی:
- پروردگارا! گناهان مرا ببخش که سخت اندر گناهم و بیامرزم که سخت محتاج 

آمرزیدنم. امیدم به رحمت و بخشش توست.

شهید محّمد جهان میهن:
- ای خدا! مرا جزو شهدا قرار بده چرا که می ترسم درب رحمتی که به روَیم باز 

شده است بسته شود و به دنیا پایبند شوم.

شهید غالمرضا حمزه ای:
- خداوندا! می دانی که برای آب نمی جنگم چون از آسمان می بارد و برای خاک 
نمی جنگم چرا که خاک مرا می بلعد. برای آن می جنگم که حسین بن علی)ع( در 

صحرای کربال جنگید و در این راه شهید شد.

شهید محّمد خالوئیان بیدگلی:
- خدایا ! تو را شکر می کنم که توفیق شهادت در راه خود را به من عطا نمودی. 
- خدایا! با کوله باری از گناه و معصّیت به سویت می آیم، عمرم را به غفلت گذراندم 

و آن طور که باید از تو اطاعت کنم نکردم.

شهید جعفر دالوریان: 
- خدایا! ما قصد و نّیت  مان تشکیل دولت و حکومت تو روي زمین است تا اسالم 

و اهلش عزیز گردند.
- خدایا! شکرگزارم که توفیق دادي تا در زمرة سربازان و رزمندگان مدافع اسالم 

قرار گیرم و این افتخار است.
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شهید احمد دهقاني آراني:
- سپاس بي کران خدایي را گویم که توفیق نصیبم فرمود تا بتوانم در راه اسالم 
عزیز، این یگانه صراط مستقیم بشریت و قرآن کریم، این نسخة منحصر به فرد 

نجات بشریت و انسانیت تالش کنم. 
- خدایا! رضاي تو گرانبهاترین کاالها و شهادت در راه تو از لذایذ است. 
- خدایا! به هر که این دو نعمت دادي موهبت را به اعال درجه رساندي. 
- پروردگارا! ما را به آن چه تو دوست مي داري و راضي هستي موّفق بدار.

شهید ابراهیم رحمانی نوش آبادی:
- پروردگارا! شهادتم را در راه دین و قرآن که خاری در چشم دشمنان اسالم 

می باشد، قبول بفرما.

شهید نعمت اهلل زیارتي یزدلي:
- پروردگارا! تو خود مي دانی که با شناخت کامل، قدم در این راه نهادم و تا آخرین 
نفس بر عقیده خود، با توّکل به تو و ایماني قوي و استوار خواهم ماند و جان ناقابل 

خود را تقدیم خواهم کرد.

شهید رمضانعلي رحیمي نصرآبادي:
- الهي قلب سیاه و ظلماني مرا با نور خودت روشن گردان و طاعتي بده که موجب 

نافرماني از تو نشود.
- معبودا! من به جز تو کسي را یار و یاور نمي دانم و به غیر از تو به کسي دل 

نمي بندم. 
- خدایا! با رحمت بي پایان خودت از گناهانم چشم پوشي کن و نّیت مرا در راه 

انجام وظیفه خالص گردان. 
- بارخدایا! این نعمت بزرگ یعني رهبري اّمت مان را حفظ کن و روز به روز بر 

توفیق شان بیفزاي. 
شهید مسلم زواری:

- بارالها! تو را سپاس که توفیق حضور در جبهة دفاع را به من عنایت کردی.
- خدایا! نور تو در قلب من نفوذ کرده و تو را شناختم و به سوی تو حرکت کردم.
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شهید شعبان زاده نصرآبادي:
اي خداي بزرگ! تو را شکر مي کنم که لیاقت شهادت در راه خودت را به من 

عطا فرمودي.
شهید حسین شعبانی یزدلی:

- عاجزانه از خدای متعال خواستارم که مرا ببخشد و از من راضی و در حضور 
خودش مرا جای دهد.

- خدایا! مرا یاری کن تا بتوانم حقایق را ببینم.
شهید علي اصغر صباغیان بیدگلي:

- خدایا! چطور تحّمل نمایم که دوستان، یکي یکي بروند و پَر بکشند و به سوي 
تو بیایند و ما فقط سوز و حسرت را به دل گیریم. 

- خداوندا! چگونه مي تواند کسي عاشق تو شود و دل به ماّدیات و دنیا ببندد.
شهید غالمرضا غفوري: 

- خدایا! تو شاهدي که من با عشق به تو و اسالم و قرآن و آرزوي پیروزي اسالم 
به مبارزه با کفر برخاستم.

شهید ماشااهلل کوسه ستوده آرانی:
- ای خدای مهربان! اینک که برای خشنودی تو، چه در جنگ با متجاوزین و چه 
در جنگ با خویشتن در ستیزم، آرزویم این است که شهادت در راهت را نصیب من 

گردانی و مرا از بندگان خاص خودت قرار دهی.
- خداوندا! تا آن جا که می توانم در راهت گام برمی دارم و آرزو دارم اّولین و آخرین 

سعادتم شهادت در راه و فضیلت تو باشد.
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شهید تقي)عبّاس( مؤمن زاده: 
- خدایا، پروردگارا! تو خود مي داني که ما چقدر مشتاق شهادتیم و مي داني که 
هدف ما شهادت نیست، بلکه پیروزي در راه تو است. اگر توانستیم مي ُکشیم و اگر 

نتوانستیم کشته مي شویم ولي در هر حال پیروزي با ماست. 
- پروردگارا! اینک تو را شاهد مي گیریم که آگاهانه به شهر خویش مي رویم، براي 
جهاد در راه تو و در راه به تحّقق رساندن اهداف جمهوري اسالمي در سراسر دنیا.

- خدایا! به مادر، خانواده و فرزندانم صبر و مقاومت همراه با آگاهي عطا کن که 
بدانند که: »ما اصاب من مصیبه اال به اذن اهلل«

شهید حسین مبیني بیدگلي:
- اي خداي بزرگ، و اي قادر متعال! تو را ُشکر و سپاس مي گویم از این که توفیق 
شناخت خودت را نصیب این بنده حقیر و ناچیز کردي. تا موّفقي شوم به صداي هل 

من ناصر ینصرني حسین زمان لبیک گفته و به یاري دین تو بشتابم.
- اي خداي متعال! از تو مي خواهم که شهادت در راهت را نصیب من فرمایي و 

مرا از شیعیان ولّیت امام علي)ع( قرار دهي. 
- خدایا! از تو مي خواهم به من آن توفیق عطا کني که فقط تو را به خاطر شایستگي 
عبادت کنم، نه به خاطر ترس از جهّنمت و یا به خاطر نعمت هاي بهشت و به من 

توفیقي عطا کن که برایت جهاد کنم. 
- خدایا! از تو مي خواهم که یک لحظه مرا به حال خود وا مگذاري که در همین 

لحظه ممکن است از راه تو منحرف و از صف بندگان خالصت خارج شوم.

شهید حسن محّمدي منفرد نوش آبادي:
- خدایا! من براي یاري اسالم و رهبر و وطن عزیزمان عازم جبهه نبرد حق علیه 

باطل شدم. 
- خدایا! امیدارم که ما را جزو جهادکنندگان درگاهت قرار بدهي.

شهید سیّدحسین میرحسیني:
- خدایا! براي تو، براي حفظ اسالم و قرآن به جبهه آمدم. خدایا یاري ام کن. خدایا! 

توفیقم بده که براي تو کار کنم و بس.
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شهید حسن آقامطیعی:
- الهی! تو خو شاهدی من هیچ هدفی ندارم جز اسالم.

فرازي از وصّیت نامه شهید علي محّمد مقصودي دیزچه فیني: 
- خداوندا ! ُشکر که   ما راه گم کردگان  را هدایت کردي و براي ما پیري فرستادي 

تا در گرداب هولناک مصائب ما را ناخدا باشد. 
خداوندا! ما را از ناسپاسان نعمت رهبري او مقّرر مفرما ما را هم چون کوفیان به ظاهر 
مسلمان و اّما در اندیشه و درون ضداسالم و خّط والیت علي بن ابي طالب قرار مده.

شهید ابوالفضل نوروزپور بیدگلي:
- خدایا ! من از دنیا وارسته ام. از همه چیز خود دست شسته ام. دلیلي ندارد که 
تسلیم ظلم و کفر شوم و خدا را به طاغوت بفروشم. من مي سوزم تا راه حق را 

روشن کنم و همه قید و بندها را بریده ام که آزادانه در معرکه حیات جوالن دهم.
- خدایا! مرا از بالي غرور و خودخواهي نجات ده تا حقایق را ببینم و جمال زیباي 

تو را مشاهده کنم. 
- خدایا! پستي دنیا و ناپایداري روزگار را همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب 

زرق و برق عالم، مرا از یاد تو دور نکند.
باالتر است.  از دانشگاه اخالق  این جا  این جا )جبهه( چه جایي است.   ! - خدایا 
زیرا اینان را که من در این جا مشاهده مي کنم، انسان هاي معمولي نیستند. هر یکي 
از آنها یکي پس از دیگري  از آن ها دنیاي اخالق و عرفانند و حیف که هرکدام 
به سوي معبودشان پَر مي کشند و دوباره تنها مي مانیم و بر ما مي ماند مسئولّیت 

سنگین خون شان. 
- بار الها! در عزاي عزیز زهرا گفتم که حسین جان من عاشق تو هستم و اي کاش 
در کربال بودم و در راه امام حسین)ع( شهید مي شدم. ُشکر تو را که مرا موّفق کردي 
در زمان فرزند عزیز امام حسین)ع(، حضرت مهدي)عج( در انقالبي که به فرماندهي 
نائب حضرتش بود شرکت کنم. اي مردم عزیز و مقاوم و شهیدپرور در سختي ها و 
کمبودها و نارسایي ها صبر کنید. مانند پیامبر و یاران او که سه سال در شعب ابوطالب 
با تمام سختي ها و مشکالت صبر کردند و اگر صبر نداشته باشید، نخواهید توانست 

اسالم و انقالب و قرآن و عزاي امام حسین را حفظ کنید.
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ضمائم
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شهیدان به ترتیب از راست: پاسدار شهیدعلی اصغر بهرامی نژاد- حجت االسالم حاج شیخ جواد قاسم پور- بسیجی 
شهید احمد قندیانی)داماد خانواده شهید پرور قاسم پور(

از راست: سرداران شهید سیدعلیرضا بنی طباء و غالمرضا شاه میرزایی
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داخل هواپیما، اعزام از فرودگاه اصفهان به امیدیه اهواز، تاریخ اعزام 61/3/29 - نیروهای اعزامی به تیپ 14 
امام حسین)ع(؛ ردیف اول شهید علی محمد سیفی زاده - ردیف دوم سمت چپ شهید اصغر حاجی پور - ردیف سوم از چپ 

شهیدان احمد علی بیابان پور و محمد نساج و ردیف آخر ایستاده راست شهید علیرضا رمضانی 

شهیدان به ترتیب ایستاده از راست: رضا افتادگان- عباس صالحی پور- سیدعلیرضا بنی طباء
نشسته: شهید مصطفی امیدی بیدگلی
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شهیدان ایستاده از راست: شهید احمد قندیانی، شهید حسین انباری و شهیدعباس قندیانی
عکس قبل از عملیات رمضان در شهرک دارخوئین - 1361 

سردارشهید علی اکبر صالحی آرانی در کنار شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی در سفر  به آران و بیدگل 1360
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جمعی از رزمندگان شهرستان آران و بیدگل در قالب سپاهیان حضرت محمد)ص( جهت اعزام به 
جبهه های حق علیه باطل

به ترتیب ایستاده از راست: شهیدان امیرحسین نیک روش- علی محمد سیفی زاده- سیدعلیرضا بنی طباء-
 حسین جمشیدی

نسشته: شهید عبدالکریم دست فروش در جمع عده ای از رزمندگان
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از راست: پاسدار شهید مجید کریم پناه در کنار جانباز فداکار محمدجاویدنیا در جمع گردان امام حسن مجتبی)ع( لشکر 14 
امام حسین)ع( قبل از عملیات والفجر یک 1362

ایستاده از راست: شهیدان رحمت اهلل رسول اف- احمد آبانی و نعمت اهلل شریفی مهر 
در جمع عده ای از رزمندگان اسالم قبل از عملیات رمضان - سال 1361
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نسشته از چپ: شهیدان دخیل دارچینی
 ایستاده از چپ: ابوالفضل عباسی آرانی در جمع رزمندگان گردان امام محمد باقر)ع( لشکر 14 امام حسین)ع( قبل از 

عملیات کربالی 4 - 1365

شهید علی جاویدنیا آرانی با بدنی مجروح در عملیات بدر در خط مقدم جبهه
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حضور سردار شهیدحاج حسین خرازی فرمانده لشکر14 امام حسین)ع( در گردان امام محمد باقر)ع( 
در کنار شهیدان حاج شیخ جواد قاسم پور و حسینعلی فخری در جمع رزمندگان اسالم

ایستاده از راست: شهیدان رضا گلشن- حسن پهلوان زاده- حسین مرنجانیان- شهید حسین خندان پور
نشسته از راست: شهیدان مجید کریم پناه- علی طالبی در جمع عده ای از بسیجیان و پاسداران آران و بیدگل
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نشسته ازچپ: شهیدان ماشااهلل خلیفه، سیدمحمد یاجدی و عبدالکریم دست فروش

نسشته از راست: شهیدان علی اکبر غیرتی و جواد عنایتی در جمع عده ای از دوستان دبیرستانی
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ایستاده: شهید احمد زمینی
نشسته از راست: شهیدان حاج شیخ جواد قاسم پور و محمدعلی قاسم پور

حضور سردارشهیدحاج حسین خرازی فرمانده لشکر14 امام حسین)ع( در جمع رزمندگان اسالم و کاروان حلیم پزی 
شهرستان آران و بیدگل مستقر در جبهه های غرب- پادگان هفتم تیر سنندج
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از راست: شهیدان نعمت اهلل خانی، احمدعلی بیابان پور و احمد)عبداهلل( صالحی در جمع عده ای از رزمندگان گردان 
امام محمدباقر)ع( لشکر 14 امام حسین)ع( قبل از عملیات کربالی4 - 1365

تشکر و قدردانی:
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